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Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki i zakres ubezpieczenia 

 
Rozdział  1 - Informacje ogólne 

 
1.1  Zamawiający 
 
GMINA BOGORIA 
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria 
NIP 866-16-03-248 
REGON  830409637 
tel. (15) 867 40 86, fax. (15) 867 42 81 
www.bogoria.pl 
e-mail: urzad@bogoria.pl  
 
1.2  Podmioty objęte ubezpieczeniem 
 
• Urząd Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria,  
• Publiczne Przedszkole w Bogorii, ul. Południowa 2, 28-210 Bogoria; 
• Publiczna Szkoła Podstawowa w Bogorii, ul. Staszowska 10, 28-210 

Bogoria; 
• Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa I Publiczn 
• Przedszkole w Jurkowicach, Jurkowice 80; 
• Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa I Przedszkole 

w Szczeglicach, Szczeglice 48; 
• Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź 24; 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pwła II 

w Bogorii, ul. Staszowska 10, 28-210 Bogoria; 
• Zespół Szkół Ogólnokształcących Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w 

Bogorii, ul. Staszowska 10, 28-210 Bogoria; 
• Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół i Przedszkoli, ul. Rynek 14, 28-

210 Bogoria; 
• Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Rynek 7, 28-210 Bogoria; 
• Dom Pomocy Społecznej, Pęcławice Górne 23 ,28-210 Bogoria 
• Jadłodajnia Gminna, ul. Rynek 7, 28-210 Bogoria; 
• Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii , ul. Spacerowa 5, 28-210 Bogoria; 
 
Jednostki Ochotniczej StraŜy PoŜarnej oraz pozostałe lokalizacje zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do SIWZ.  
 

Rozdział 2   
Opis warunków ubezpieczenia  i informacji niezbędnych do 

złoŜenia oferty 
 
2.1 W skład ubezpieczeń będących przedmiotem zamówienia wchodzą
  
 
Zadanie I  

• ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
• ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, 
• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 
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• ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia ), 

 
 
Zadanie II 

• ubezpieczenie komunikacyjne ( OC, AC ,NW, ASS) 
 

Zadanie III 
• ubezpieczenie NNW 

 
 

Wszelkie informacje niezbędne Ubezpieczycielom do oszacowania naleŜnej 
składki ubezpieczeniowej znajdują się w Rozdziale 3 (opisy ryzyk, sumy 
ubezpieczenia, warunki szczególne). 
 

2.2  Ubezpieczenia uzupełniające 
 
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości 
zamówienia podstawowego w przypadku:  

• nabycia składników majątkowych w okresie trwania umowy,  
• przedłuŜenia okresu ubezpieczenia,  
• zaistnienia potrzeby rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającej z 

innej przyczyny niŜ wyŜej wymienione, 
• odnowienie doubezpieczenie /zwiększenie sumy ubezpieczenia po 

szkodzie. 
 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany 
będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających  stawek nie wyŜszych 
niŜ zastosowanych w zamówieniu podstawowym oraz bez stosowania stawek 
minimalnych wynikających z zasady określającej minimalną składkę 
ubezpieczeniową dla kaŜdej wystawionej polisy. 

  
2.3 Okres ubezpieczenia  
 

Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych 
w SIWZ obejmują okres 36 miesięcy.  

 
Ubezpieczenia zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych ryzyk opisanych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obejmują okres dwunastu 
miesięcy (tj. roku) od dnia podpisania umowy, chyba, Ŝe co innego wynika z 
zapisów specyfikacji przy poszczególnych ryzykach.     
a)  Dla ubezpieczeń komunikacyjnych okresy ubezpieczeń podane będą przy 
wykazie pojazdów.  

b) Ochrona ubezpieczeniowa dla pojedynczych ryzyk, których okres 
ubezpieczenia wygasa w terminie późniejszym, rozpoczyna się z terminem 
ekspiracji tych ryzyk,  na warunkach uzyskanych w drodze przetargu 
publicznego. 
 
c)  Ustalenia odnośnie ubezpieczenia: 

- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. indywidualnych 
sum ubezpieczenia)  
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- sprzętu elektronicznego 
- OC/AC/NW/ASS komunikacyjne 
- NNW   

 
Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres 12 miesięcy tj. jednego roku.  
 
d) Ustalenia odnośnie ubezpieczeń wspólnych : 

- mienia od kradzieŜy  z dewastacją 
- ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (część dot. wspólnych sum 

ubezpieczenia) 
- ubezpieczenie OC 
- mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (część dot. wspólnych sum 

ubezpieczenia)  
 

Polisy dla powyŜszych ubezpieczeń wspólnych, wystawione zostaną po jednej 
polisie z kaŜdego rodzaju ubezpieczenia obejmując ochroną wszystkie jednostki 
organizacyjne zamawiającego lub jedna polisa na wszystkie ryzyka wspólne. 
KaŜda jednostka będzie mogła uzyskać certyfikat (polisę)  potwierdzający 
zawarcie ubezpieczenia w ramach polisy wspólnej.  
 
2.4 Umowa w sprawie ubezpieczenia   
Zamawiający zawiera umowę ( treść zgodna z załącznikiem do SIWZ nr 3, 3a, 3b 
) w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŜ 5 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed 
upływem terminu związania ofertą. 
Do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zmianami), jeŜeli 
przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Umowa wymaga, pod rygorem 
niewaŜności, zachowania formy pisemnej. Zakres świadczeń wykonawcy 
wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 
Umowa jest niewaŜna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Zakazuje 
się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za 
wyjątkiem postanowień pkt XIV ust. 2 SIWZ. Zmiana umowy dokonana z 
naruszeniem powyŜszych zasad jest niewaŜna. O miejscu i terminie podpisania 
umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem. 
Wzór umowy, która będzie miała zastosowanie znajduje się w Załączniku nr 3 
,3a, 3b do SIWZ. 
W przypadku, gdy okaŜe się, Ŝe wykonawca, którego oferta została wybrana 
przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy 
na warunkach wynikających ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŜszą 
ocenę chyba, Ŝe                w postępowaniu przetargowym złoŜona była tylko 
jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 
 
2.5 Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez 
względu na jego wiek; termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub 
udokumentowanie posiadania lub przyjęcia mienia na podstawie, np. umowy, 
rachunku, faktury; mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu 
samoistnym lub zaleŜnym (szczególnie na podstawie umów najmu, dzierŜawy 
uŜytkowania, leasingu lub umów pokrewnych). 
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2.6  W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z 
powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie 
następowało według stawek wynikających ze złoŜonej oferty cenowej. Brak 
składek minimalnych. W przypadku zbycia mienia  ( sprzedaŜy, oddania w 
dzierŜawę, rezygnacji z ubezpieczenia danego składnika majątku ) – składka za 
niewykorzystany okres ubezpieczenia zostanie zwrócona Zamawiającemu w  
systemie pro rata temporis, bez naliczania opłat manipulacyjnych.  
 
2.7 Zamawiający  zastrzega, Ŝe składka ubezpieczeniowa do zapłaty 
ubezpieczycielowi moŜe zmaleć jedynie w następujących sytuacjach: 
• gdy zmniejszy się  ilość ubezpieczeniowych składników majątkowych, a ich 

ilość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŜeniem pozostania stawek 
ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych,  

• gdy zmniejszy się  wysokość sum ubezpieczenia w poszczególnych ryzykach, a 
ich wysokość ma wpływ na wysokość składki, z zastrzeŜeniem pozostania 
stawek ubezpieczeniowych bez zmian, brak składek minimalnych, 

• gdy ostateczna weryfikacja okresów ubezpieczenia dla poszczególnych 
jednostek ubezpieczeniowych   będzie odmienna od  zawartej w SIWZ lub gdy 
uaktualnieniu ulegną  inne informacje odnośnie jednostek – np. liczby 
zatrudnionych osób, 

• gdy zmniejszy się suma ubezpieczenia w pozycji budynki i budowle, co moŜe 
wyniknąć z weryfikacji wartości odtworzeniowych pod kątem  np. wyłączenia z 
sum ubezpieczenia wartości gruntów.  
  

2.7.1 JeŜeli wskaźnik szkodowości (liczony jako suma wypłaconych odszkodowań 
i załoŜonych rezerw z wszystkich ubezpieczeń do składki zapłaconej z tych 
ubezpieczeń) nie przekroczy poziomu 30% w skali danego okresu 
rozliczeniowego, to w kolejnym okresie rozliczeniowym Ubezpieczonemu 
przysługuje zniŜka składki w wysokości 5% 

 
2.8 Przy wystawianiu polis ubezpieczeniowych na okres krótszy niŜ roczny, 
składka naliczana będzie "co do dnia" za faktyczny okres ochrony (nie ma 
zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej). 

 
2.9  Odnośnie ubezpieczenia pozycji, przy których jest zaznaczenie ”cesja”  lub 
„dzierŜawa” wystawiane będą odrębne polisy.  
 
2.10 Odszkodowanie ustalone będzie w wartości brutto chyba Ŝe podmiot 
uprawniony ma moŜliwość odliczenia podatku VAT,  
 
2.11  W przypadku ustalenia płatności składki przez poszczególne jednostki 
osobno - brak opłaty części składki przez któregokolwiek z płatników nie 
wstrzymuje ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do pozostałych płatników, 
którzy opłacili składkę (dotyczy ubezpieczeń wspólnych).  
 
2.12 Wszelkie limity odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu 
mienia i OC określone w niniejszej SIWZ będą miały zastosowanie do kaŜdego 
okresu rozliczeniowego w pełnej wysokości oraz są przewidziane na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Wszelkie limity określone w 
klauzulach dodatkowych jako limity w okresie ubezpieczenia rozumie się jako 
limity dla okresu rozliczeniowego; 
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2.13 Szkodowość w latach  2011-2014 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do 
SIWZ. 
 
2.14 Zakres ubezpieczenia opisany poniŜej jest zakresem minimalnym. JeŜeli w 
ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z 
których wynika, Ŝe zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniŜej to 
automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 
 

 
Rozdział 3  

 Program Ubezpieczenia 
 

ZADANIE I:  
 

 
3.1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń  losowych 

 
3.1.1  Zakres ubezpieczenia pełny 
P (podstawowy) - poŜar, uderzenie pioruna, eksplozja (rozumiana jako wybuch), 
upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia 
wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami 
losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, 
Pś (pozostałe Ŝywioły) – trzęsienie ziemi, powódź (zgodnie z definicją), deszcz 
nawalny (zgodnie                       z definicją) , huragan ( zgodnie z definicją), 
osunięcia i zapadanie się ziemi, lawiny, przepięcia, dym,zalanie, uderzenia 
pojazdu (zgodnie z definicją), huk ponaddźwiękowy, sadza, grad, skaŜenie lub 
zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową 
ubezpieczenia, przewrócenie się drzew i innych obiektów na ubezpieczone 
mienie, 
Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła równieŜ: 
1) szkód powstałych na skutek zanieczyszczenia lub skaŜenia ubezpieczonego 
mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia  
2) zniszczenia ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w 
związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia; 
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
3) szkód powstałych w wyniku dewastacji ( zgodnie z definicją)   
4) szkód powstałe w mieniu w trakcie budowy, montaŜu, instalacji lub 
modernizacji w zakresie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową  w ramach 
umowy, nie będące skutkiem tych prac. Limit odpowiedzialności dla 
ubezpieczycieli z tytułu niniejszej klauzuli wyniesie 200 000,00 PLN ponad sumę 
ubezpieczenia na jedno i na wszystkie zdarzeni. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i 
innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego). 
 
 
Definicje: 
Huragan – działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niŜ 17,5 m/s, 
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku 
braku moŜliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan faktyczny i 
rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim sąsiedztwie 
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świadczące wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu wiatru. 
 
Deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku natęŜenia co najmniej 4, 
potwierdzony ekspertyzą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w 
przypadku braku moŜliwości uzyskania potwierdzenia bierze się pod uwagę stan 
faktyczny i rozmiar szkód w miejscach ich powstania oraz bezpośrednim 
sąsiedztwie świadczący wyraźnie o masowym i niszczycielskim działaniu deszczu 
nawalnego. 
 
PO (powódź) - szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie 
podniesienia się wody  w korytach wód płynących bądź stojących w tym 
podniesienia się wód gruntowych (podniesienie się wód gruntowych: limit 
1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ), opady 
atmosferyczne (w tym będące następstwem obfitych opadów śniegu 
powodujących  uszkodzenie konstrukcji budynku od cięŜaru śniegu oraz 
polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu.  
Limit na zalanie wynikłe z topnienia śniegu i lodu –limit 50.000 zł. 
 
WK (szkody wodno-kanalizacyjne) - szkody powstałe wskutek bezpośredniego 
działania wody lub innych cieczy, jeŜeli przyczyną tych szkód było wydostanie się 
wody, pary, płynów lub substancji z przewodów lub urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji znajdujących się 
wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (równieŜ wskutek 
pęknięcia i zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z 
ich naprawą i rozmroŜeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych 
urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych, 
nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów. Ochrona 
obejmuje następstwa szkód wodociągowych. 
 
PE (przepięcia) – zgodnie z załączoną klauzulą. 
 
KB (katastrofa budowlana) – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w 
wyniku katastrofy budowlanej powstałej w następstwie zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową – zgodnie ze SIWZ. Limit 500 000,00 zł.  
 
DW ( dewastacja) Ubezpieczenie obejmuje równieŜ dewastację jako rozmyśle 
zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie w tym osoby 
upośledzone umysłowo w systemie  I ryzyka dla:  
 
• place zabaw tj. min.: place zabaw ( w tym o nawierzchniach 
poliuretanowych), pojedyncze urządzenia zabawowe, zestawy zabawowe, kładki, 
pozostałe elementy małej architektury, kompleksy boisk sportowych– z limitem 
w rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 15 000,00 PLN 
• budynków i budowli oraz ich infrastruktury, (w tym min.: ogrodzenia, 
wiaty przystankowe na terenie Gminy, infrastruktura drogowa, bariery ochronne, 
progi zwalniające, urządzenia zewnętrzne; zewnętrzne elementy budynków i 
budowli, jak:  części dachu, elewacja,  parapet,rynny, pokrycia dachów itp. )  - z 
limitem w rocznym okresie ubezpieczenia  w wysokości 10 000,00 PLN,  
(ochrona nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres 
dłuŜszy niŜ 30 dni); 
• oświetlenia drogowego, oznakowania dróg itp.  -  z limitem w rocznym 
okresie ubezpieczenia w wysokości 10 000,00 PLN, 
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• siłowniki bram, hydranty, bariery mostowe i ochronne, z limitem w 
rocznym okresie ubezpieczenia w wysokości 5 000,00 PLN, 
• graffiti – limit 5 000 PLN. 
 
PowyŜsze rozszerzenie obowiązuje niezaleŜnie od ubezpieczenia danego 
składnika mienia od ognia i innych Ŝywiołów. PowyŜsze rozszerzenie moŜe być 
ujęte w ubezpieczeniu mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku.  
  
 
 
 
3.1.2  Przedmiot ubezpieczenia:  
 - budynki mieszkalne i uŜytkowe (budynek – trwale związany z gruntem obiekt 

budowlany, wydzielony z przestrzeni za pomocą   przegród budowlanych, 
posiadający fundamenty i dach, wraz ze stolarką okienną i drzwiową wraz 
z załoŜonymi zamkami i wstawionymi szybami oraz wewnętrznymi okładzinami 
ścian, podłóg, sufitów i powłokami malarskimi, jak teŜ instalacjami i 
urządzeniami technicznymi, takimi jak przyłącza i urządzenia instalacyjne 
z uwzględnieniem dźwigów osobowych), wraz z instalacją grzewczą (piece,  
kotły, zbiorniki olejowe) 

- budowle z wyłączeniem dróg (w szczególności: tablice informacyjne, bariery 
energochłonne, bramy, ogrodzenia, płoty, balustrady, sieci kanalizacyjne, 
gazowe, wodociągowe wraz z przyłączami,  zestawy pompowni sieciowych, 
place zabaw, boiska, garaŜe, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, 
wodociągowej, pojemniki na śmieci, stragany, pojemniki na śmieci, bramy, 
fontanny, pominiki  i inne obiekty małej architektury), 

- system ubezpieczenia: sumy stałe jeśli nie zaznaczono inaczej, 
- sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto, jeśli nie zaznaczono inaczej, 
- zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; 

ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia. 
 

3.1.3 Przedmiot ubezpieczenia:  
- środki trwałe (w tym elektroniczne, maszyny, urządzenia, wyposaŜenie), 
- środki trwałe niskiej wartości (w tym elektroniczne) 
- system ubezpieczenia: sumy stałe, 
- sumy ubezpieczenia: w wartości księgowej brutto początkowej,  
- zestawienie majątku z podziałem na poszczególne jednostki w załączeniu; 

ubezpieczyciel odpowiada do podanej sumy ubezpieczenia.  
 
Sumy ubezpieczenia – indywidualne zgodnie z załącznikiem do  
SIWZ nr 6 
 
 

Przedmiot Ubezpieczenia Budynki, Budowle (gr.1.2) Pozostałe środki trwałe  
(gr 3.4.5.6,8) 

Razem 
 

34 502 816,39 zł 
 

118 570,10 zł 

 

 
Sumy ubezpieczenia ubezpieczeń wspólnych: suma ubezpieczenia dla 

jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. 
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3.1.4 Przedmiot ubezpieczenia:  
Wartości pienięŜne: 
- system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 
- odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, 
- suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł. 
 
 
3.1.5 Przedmiot ubezpieczenia:  
Mienie pracownicze i uczniowskie: 
- system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 
- wartość ubezpieczenia: wartość rzeczywista 
- mienie osobiste są to odzieŜ, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, 

przedmioty osobistego uŜytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory oraz własne 
narzędzia niezbędne do wykonywania pracy, znajdujące się     w miejscu 
świadczenia pracy, 

- suma ubezpieczenia:   10 000,00 zł. 
 
3.1.6 Przedmiot ubezpieczenia:  
Nakłady inwestycyjne/adaptacyjne (równieŜ w obce środki trwałe) :  
- system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 
- suma ubezpieczenia : 10 000,00 zł. 
 
3.1.7 Przedmiot ubezpieczenia: 
Urządzenia i wyposaŜenie zewnętrzne (min. hydranty, bariery ochronne, 
pojemniki na śmieci) 
-   system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
-   rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 
-   suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł 

 
3.1.8 Przedmiot ubezpieczenia: 
Baza rekreacyjna Gminy (min. wyposaŜenie placów zabaw, parków, obiektów 
sportowo- rekreacyjnych, boiska i inne pozostałe elementy małej architektury na 
terenie Gminy) 
-   system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
-   rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 
-   suma ubezpieczenia: 200 000,00 zł 

 
3.1.9 Przedmiot ubezpieczenia: 
Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic na terenie Gminy 
-   system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
-   rodzaj wartości:  szacunkowa wartość odtworzeniowa 
-   suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł 

 
3.1.10 Przedmiot ubezpieczenia: 
Słupy oświetleniowe, oprawy lamp i lampy na terenie Gminy 
system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 
-  suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł 
 



 9 

 
3.1.11 Przedmiot ubezpieczenia: 
Mienie niskocenne wszystkich jednostek na terenie Gminy 
system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
rodzaj wartości: szacunkowa wartość odtworzeniowa 
-  suma ubezpieczenia: 200 000,00 zł 
 
3.1.12 Przedmiot ubezpieczenia: 
Środki oborowe: 
Np. olej opałowy, węgiel, Ŝywność na stołówkach 
system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, sumy zmienne 
- suma ubezpieczenia: 5 000 zł 
 
 
3.1.13 Franszyzy i udziały własne: zniesione 
 
 
3.1.14 Likwidacja szkód zgodnie z kl. likwidacyjną w środkach trwałych  
 
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu, 
elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje 
chwilowo nie uŜytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu 
ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin "tymczasowo" rozumie się 
okres nie przekraczający 6 m-cy. 
 
3.2  Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 

 
3.2.1  Zakres ubezpieczenia: kradzieŜ z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem  
o ryzyko dewastacji  
 
3.2.2 System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy 
ubezpieczenia, bez względu na adres, we wszystkich lokalizacjach, suma 
ubezpieczenia dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. 
 
3.2.3  NaleŜne odszkodowanie automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy 
wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, framug, futryn, 
skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.)  
– limit 10 000,00 PLN 
 
3.2.4   Przedmiot ubezpieczenia : Środki trwałe (wraz ze środkami o niskiej 
wartości): 
- rodzaj wartości: według wartości księgowej brutto, 
- suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł 
  
3.2.5   Przedmiot ubezpieczenia : Środki obrotowe: 
- rodzaj wartości: wartość zakupu lub wytworzenia, 
- suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł 
 
3.2.6   Przedmiot ubezpieczenia : Wartości pienięŜne: 
- odszkodowanie płatne w wartości nominalnej, 
- przedmiot ubezpieczenia: gotówka, papiery wartościowe 
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- transport gotówki na terenie RP, 
- suma ubezpieczenia dla kradzieŜy z włamaniem: 5 000,00 zł 
- suma ubezpieczenia dla rabunku w lokalu: 5 000,00 zł 
- suma ubezpieczenia dla rabunku w transporcie (z włączeniem ryzyka rabunku 

podczas załadunku                         i wyładunku wartości pienięŜnych): 
5 000,00 zł  

 
3.2.7   Przedmiot ubezpieczenia : mienie pracownicze i uczniowskie: 
- rodzaj wartości: rzeczywista, 
- suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł 
 
3.2.8 KradzieŜ zwykła:  rozumiana jako zabór mienia w celu jego 
przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych śladów włamania. 
-   system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
-   przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposaŜenie, sprzęt elektroniczny, 
elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek 
kanalizacyjnych i bramek, znaków drogowych, elementów ogrodzenia, rynien), 
środki obrotowe/zapasy (np. materiały  budowlane i remontowe, części 
zamienne, produkty spoŜywcze itp.), których posiadanie moŜna udokumentować. 
-   suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł -podlimit odpowiedzialności 500 zł na jedno 
zdarzenie oraz 5 000 zł na wszystkie zdarzenia w agregacie rocznym;  
Franszyza redukcyjna: 300 zł; franszyza integralna 200 zł 
 
3.2.9 Franszyzy i udziały własne:  zniesione 
 
3.2.10 Ubezpieczyciel uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów 
okiennych oknami zwykłymi powszechnie stosowanymi w naleŜytym stanie 
technicznym, bez konieczności stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii 
antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych itp.; 
 
3.2.11 Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, 
które mogły być przeznaczone do dalszego uŜytku, o ile jest to ekonomicznie 
uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju; 

 

 

3.3  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
3.3.1   Zakres ubezpieczenia: szkody materialne, ubezpieczenie od wszystkich 
ryzyk (all risks); zakres ubezpieczenia musi obejmować takŜe wszelkie szkody 
powstałe w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej  obsługi sprzętu tj. 
nieostroŜność, zaniedbanie, niewłaściwe uŜytkowanie, brak kwalifikacji, błąd 
operatora oraz świadome i celowe zniszczenie) oraz szkody wynikłe w 
następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj. błędów 
konstrukcyjnych, wadliwego materiału, zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia 
w sieci elektrycznej, szkód przepięciowych i pochodnych powstałych w związku z 
uderzeniem pioruna. Maksymalny wiek sprzętu przyjętego do ubezpieczenia - 5 
lat. 
 
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy równieŜ: 
1) kradzieŜy zwykłej (bez śladów włamania) dla kaŜdego rodzaju mienia 
zgłoszonego do ubezpieczenia do limitu 5.000,00zł pod warunkiem,  Ŝe 
Ubezpieczony zawiadomi o tym 
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fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieŜą; 
2) szkód spowodowanych przez huragan; 
3) szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; 
4) szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu; 
5) szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (okres wakacji); 
6) szkody powstałe w czasie okresowego wyłączenia z uŜytkowania; 
7) szkód powstałych wskutek kradzieŜy ze środka transportu lub kradzieŜy 
całego pojazdu wraz ze sprzętem; 
8) szkód w sprzęcie którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował i nie 
przygotował do eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany). 
 
3.3.2 System ubezpieczenia: sumy stałe 
 
3.3.3 Rodzaj wartości: księgowa brutto 
 
3.3.4 Sprzęt przenośny ubezpieczony na warunkach ubezpieczenia sprzętu 
mobilnego (takŜe od ryzyka kradzieŜy z włamaniem i rabunku z pojazdu oraz 
kradzieŜy całego pojazdu wraz ze sprzętem), ubezpieczeniem objęty równieŜ 
sprzęt elektroniczny (radiotelefony) na stałe zainstalowane w pojazdach 
samochodowych.  
 
3.3.5 Franszyzy, udziały własne- zniesione 

 
3.3.6  Suma ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem do SIWZ nr 6. 
 

 

Przedmiot Ubezpieczenia Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny 

Razem 
 

123 249,89 zł 
 

35 895,00 zł 

 

 
Sumy ubezpieczenia: część ubezpieczeń wspólnych: suma ubezpieczenia 

dla jednej  i wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy. 
 

3.3.7    Ubezpieczenie oprogramowania, odtworzenia zbiorów danych, 
nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności  
- system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 
- ubezpieczeniem w wartości odtworzeniowej, 
- oprogramowanie licencyjne oraz instalacje zakupywane wraz z nowymi 

komputerami, 
- franszyza redukcyjna: zniesiona 
- suma ubezpieczenia dla oprogramowania: 20 000,00 zł 
- suma ubezpieczenia dla odtworzenia zbiorów danych: 50 000,00 zł 
- suma ubezpieczenia dla nośników danych: 10 000,00 zł 
- suma ubezpieczenia dla zwiększonych kosztów działalności: 20 000,00 zł 
 
3.3.8. Postanowienia dodatkowe: 
  
A. W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, 
dołączonych do oferty, obligujących ubezpieczającego do dokonywania 
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konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego, postanawia się, iŜ wymóg taki 
zostanie spełniony równieŜ, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez 
personel własny; 
 

B. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy 
(w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, 
ubezpieczający powiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela moŜe przystąpić do 
samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar 
i przyczynę zdarzenia. Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie 
wartości szkody lub fakturę za naprawę, które będą podstawą obliczenia 
odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu 
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŜe przystąpić do samodzielnej likwidacji 
szkody na powyŜszych zasadach jedynie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń 
nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty 
otrzymania zgłoszenia.  
 
 
 

3.4 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od 
stłuczenia 

 
3.4.1  Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie szyb (oszklenie ścienne i dachowe) i 
przedmiotów szklanych, gablot zewnętrznych i wewnętrznych przeszklonych, 
drzwi wewnętrznych i zewnętrznych przeszklonych, płyt szklanych, neonów, 
reklam świetlnych, witraŜy niezabytkowych, wiat przystankowych. Ubezpieczenie 
dotyczy  równieŜ części wspólnych budynków.  
 
3.4.2 System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, 
 
3.4.3 Wypłata odszkodowania: odtworzenie uszkodzonego przedmiotu wraz z 
kosztami demontaŜu, transportu, osadzenie i montaŜu, 
 
3.4.4 Przedmiot ubezpieczenia – oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne. 
 
3.4.5 Suma ubezpieczenia: dla jednej i wszystkich jednostek organizacyjnych 
Gminy: 5 000,00 zł 
 
3.4.6  Franszyza redukcyjna zniesiona. 

3.4.7 W przypadku szkód, których wartość nie przekracza 2 000,00 PLN wyplata 
odszkodowania odbywa się na podstawie faktury dostarczonej przez 
Ubezpieczającego, dokumentującej koszty naprawy. Odstępuje się od 
konieczności przeprowadzenia oględzin. O szkodzie Ubezpieczający powinien 
powiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela, za wystarczające uwaŜa się zgłoszenie 
telefoniczne na Infolinię lub pocztą elektroniczną . Przed dokonaniem naprawy 
naleŜy dokonać obmiaru uszkodzonych szyb i sporządzić dokumentację 
zdjęciową oraz wystawić oświadczenie potwierdzające fakt wybicia i wymiany 
szyby lub dokonać powiadamiania Policji. 
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3.5  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wraz z 

rozszerzeniami  
 

3.5.1 Suma gwarancyjna: 200 000,00 zł dla jednej i wszystkich jednostek 
organizacyjnych Gminy . 
 
3.5.2 Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) 
z tytułu prowadzenia działalności statutowej oraz z tytułu posiadanego, 
uŜytkowanego i administrowanego mienia. 

 
3.5.3 Wypadek ubezpieczeniowy to zdarzenie (działanie lub zaniechanie) 
powodujące szkodę osobową / rzeczową zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z 
którego roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu 
przedawnienia, powstałych na terytorium RP w związku z prowadzoną 
działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym z uwzględnieniem 
poniŜszych rozszerzeń;  
 
3.5.4 Ryzyka: związane z całą prowadzoną działalnością oraz posiadanym, 
uŜywanym mieniem (ruchomym i nieruchomym, własnym i uŜywanym 
na podstawie umów uŜyczenia, dzierŜawy, najmu, leasingu i innych)                    
i administrowanym mieniem  

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, 
administrowaniem  i utrzymaniem  w naleŜytym stanie nieruchomości , 
chodników, ścieŜek rowerowych, podwórek, placów zabaw,  
-  odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, 
administrowaniem i utrzymaniem    w naleŜytym stanie obiektów sportowych 
i rekreacyjnych, kulturalno-rekreacyjnych, boisk i innych obiektów 
uŜyteczności publicznej 

 
3.5.5 Odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania i uŜytkowania nieruchomości 
z włączeniem szkód powstałych wskutek przepięcia, przeniesienia ognia.  
 
3.5.6 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez bezpańskie 
zwierzęta 
- podlimit sumy ubezpieczenia:50 000,00 zł 
 

3.5.7 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody mające miejsce: 
• w budynku lub budynkach wraz z pomieszczeniami dodatkowymi; za 

pomieszczenia dodatkowe uwaŜa się piwnice, schowki, garaŜe, – nie słuŜące 
do celów mieszkalnych, produkcyjnych ani usługowych, a uŜytkowane przez 
Ubezpieczonego na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; 

 
• na drogach wewnętrznych, parkingach znajdujących się na terenie 

nieruchomości wspólnej, a przeznaczonych do uŜytku osób zamieszkujących 
budynek lub budynki wskazane w umowie ubezpieczenia oraz gości (umowa 
ubezpieczenia nie obejmuje ewentualnej odpowiedzialności za kradzieŜ 
pojazdów lub innych przedmiotów znajdujących się na terenie parkingów); 

 
• na terenie dziedzińców i ogrodów przylegających do ubezpieczonego 

budynku, a spowodowane: 



 1

- przez wszelkiego typu instalacje, w jakie wyposaŜony jest budynek lub 
budynki, 
- przez urządzenia rekreacyjne i inne usytuowane na terenie dziedzińców i 
ogrodów i przeznaczone do uŜytku   osób zamieszkujących budynek lub 
budynki wskazane w umowie ubezpieczenia, 
- przez drzewa i rośliny znajdujące się na terenie dziedzińców i ogrodów 
wokół budynku, 
- przez pracowników Ubezpieczonego przy wykonywaniu powierzonych im 
prac w ogrodzie i przy utrzymaniu budynku lub budynków wskazanych w 
umowie ubezpieczenia. 
 

 
3.5.8   Rozszerzenie o następstwa  
- szkód wywołanych awariami urządzeń wodno - kanalizacyjnych i centralnego 

ogrzewania -w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy w systemach 
kanalizacyjnych  

- szkody  powstałe na skutek wydostawania się wody lub innych cieczy z 
instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, co i klimatyzacyjnych  

- podlimit sumy ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia 

 
3.5.9  Rozszerzenie o następstwa  
- szkód wywołanych przez zalanie przez dach  
- szkód spowodowanych przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach  i 

złączach, rynnach itp; 
- podlimit sumy ubezpieczenia: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia 
 
3.5.10  Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną wzajemną, obejmującą szkody 
wyrządzone przez jednego ubezpieczającego drugiemu ubezpieczającemu, 
objętych jedną umową ubezpieczeniową (przez osoby trzecie rozumie się równieŜ 
pracowników Gminy i jednostek podległych). Prawo regresu zostaje zniesione do 
osób fizycznych świadczących pracę na rzecz i w imieniu Ubezpieczającego. W 
odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu zostaje zachowane. 
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
3.5.11  Rozszerzenie o OC za szkody z tytułu wadliwego wykonania prac i usług, 
powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy w uŜytkowanie odbiorcy, 
niezaleŜnie od źródła obowiązku przedmiotu odszkodowawczego, w szczególności 
realizowanych  przez Gminę i jej podwykonawców.  
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
3.5.12  Rozszerzenie o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 
wobec pracowników.  
Franszyza redukcyjna – świadczenie ZUS. 
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.13  Rozszerzenie o OC  z tytułu szkód w środowisku naturalnym. 
Franszyza redukcyjna – 10% w szkodach rzeczowych nie mniej niŜ 1 000 zł. 
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
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3.5.14 Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizowania imprez 
kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych masowych i innych, nie będących 
imprezami masowymi w rozumieniu ustawy.  
Rozszerzenie: 
- włączenie odpowiedzialności za nieodpłatny pokaz sztucznych ogni  
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody poniesione przez Policję, Państwową 
StraŜ PoŜarną, inne jednostki ochrony przeciwpoŜarowej, agencję ochrony oraz 
słuŜbę zdrowia, w związku z działaniem w miejscu i w czasie trwania imprezy. 
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Podlimit Sumy Ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla 
pokazów sztucznych ogni i fajerwerków 
 

 
3.5.15 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone 
uczniom/wychowankom w związku  
z prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i 
rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych i 
rekreacyjnych.  
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
3.5.16  Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu organizowanych pobytów dzieci i 
młodzieŜy poza placówką  oświatowo-wychowawczą (np. wycieczki 
szkolne,międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieŜy). 
Franszyzy i udziały zniesione. 
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
3.5.17 Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną najemcy za 
szkody powstałe w rzeczach ruchomych i nieruchomych, z których Ubezpieczony 
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜyczenia, leasingu lub innej 
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.   
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.18 Rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za mienie 
chronione, przechowywane lub kontrolowane przez Ubezpieczonego. 
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.19 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu naleŜącym 
do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób za które Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność, w tym szkody w pojazdach mechanicznych.  
Franszyzy i udziały zniesione. 
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.20 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez 
podwykonawców Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.21 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu, na osobie oraz czyste 
straty finansowe powstałe                   w związku z wykonywaniem zadań 
publicznych, w tym.: 
• szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy 

wykonywaniu władzy publicznej,  
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• za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z 
obowiązującym stanem prawnym,  

• za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego orzeczenia lub 
ostatecznej decyzji niezgodnych                         z prawem,  

•  gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa.  
 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 
1)  związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy 

publicznej, 
2)  wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
3)  wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w 

zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść 
osobistą lub dąŜył do jej uzyskania. 

Podlimit Sumy ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niŜ 1000 zł. 
 
3.5.22 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone osobom 
korzystającym z obiektów sportowych i kulturalno – rekreacyjnych  
Podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000,00 zł          
 
3.5.23 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z 
prowadzeniem stołówek lub Ŝywieniem w ramach imprez okolicznościowych 
(zbiorowe Ŝywienie) w tym szkody polegające na zaraŜeniu salmonellą, 
czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową,  
Podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia:   200 000,00 zł         
 
3.5.24 Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez druŜyny 
OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych (akcje ratownicze, gaśnicze, 
ćwiczenia, pokazy itp.) 
Podlimit na jedno i wszystkie zdarzenia:   200 000,00 zł    
 
 
3.5.26  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za drogi :  
 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje: 
Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i 
utrzymaniem w nienaleŜytym stanie sieci dróg, ulic i chodników (łączna długość 
dróg Zamawiającego –  110 km), w tym w szczególności: 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z 
administrowaniem i utrzymaniem                                       
w nienaleŜytym stanie sieci dróg, ulic i chodników, 
obiektów mostowych i przepustów drogowych,  

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego 
stanu technicznego jezdni oraz chodników, 
wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, 
koleiny, przełomy, zapadnięcia części jezdni itp.), 

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni 
(przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na jezdnię, takŜe rozlane ciecze 
itp.), 
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- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leŜących 
(lub spadających) na jezdni lub poboczu drzew, 
konarów, gałęzi itp., 

- odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową 
śliskością nawierzchni, 

- odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z 
nienormatywną skrajnią poziomą i pionową drogi 
spowodowaną zadrzewieniem, mostami i zabudową itp., 

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w 
poboczach dróg, 

- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 
uszkodzenia, braku włazów kanalizacji deszczowej, 
wpustów ulicznych lub nieodpowiednio uregulowaną 
wysokością tych urządzeń,  

- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku 
odpowiedniego znaku drogowego pionowego                            
i poziomego, 

- odpowiedzialność za szkody z powodu przerw w pracy 
sygnalizacji świetlnej lub niewłaściwej jej pracy, 

- odpowiedzialność za szkody z powodu zalania 
nieruchomości w związku z awarią, złym stanem 
technicznym lub zanieczyszczeniem urządzeń 
kanalizacji deszczowej,   

- odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac 
bieŜącego utrzymania dróg, ulic i chodników 
prowadzonych przez Zamawiającego (jednostki 
zamawiającego). 

JeŜeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla 
zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku 
wystąpienia szkody, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w 
ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie, oznakowania miejsca, w 
którym zdarzyła się szkoda. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia zostają wydłuŜone do 72 godzin. 
Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagroŜeń, o których mowa wyŜej w 
ciągu 4 dni od przyjętej                       i potwierdzonej na piśmie wiadomości o 
tych zagroŜeniach, chyba Ŝe warunki atmosferyczne lub moŜliwości techniczne 
zarządcy drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagroŜeń. 
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 

 
3.5.27 Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu współpracy z 
organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami: min. organizowanie imprez 
kulturalnych (np. festyny, doŜynki),  sportowo-rekreacyjnych, wyjazdów 
pracowniczych, szkolnych itp. działalności prowadzonej na zlecenie Gminy. 
Podlimit Sumy ubezpieczenia: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3.5.28  Franszyzy i udziały własne zniesione. 
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ZADANIE II:  
 
 

3.7  Ubezpieczenie komunikacyjne 
 
 
3.7.1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z 
ruchem pojazdów (OC). 

 
a) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z uŜytkowaniem tych 
pojazdów. 

b) Obszar odpowiedzialności – Europa. 
c) Suma Gwarancyjna – minimalna ustawowa obowiązująca na podstawie 

aktualnych przepisów prawa. 
 
 
3.7.2 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i 
pasaŜerów powstałych w związku z uŜytkowaniem pojazdów 
mechanicznych (NNW). 

 
a)  Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno 
objąć trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z 
ruchem pojazdów, a w szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, 
w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu  i w przypadku zatrzymania 
lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku 
pojazdu, zwrot udokumentowanych kosztów leczenia w wysokości nie mniejszej 
niŜ 10% sumy ubezpieczenia. 
 
b) Suma ubezpieczenia  - 10 000,00 PLN / osobę   
 Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek 
nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota odpowiadająca 100% sumy 
ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie 
wypłacane będzie    w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za kaŜdy procent 
trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
 
c)  Franszyza: brak. 
 
3.7.3  Ubezpieczenie  pojazdów mechanicznych od uszkodzenia, 
zniszczenia lub utraty AUTO-CASCO (AC). 

a)  Zakres ubezpieczenia:  

 
1. Zniesienie udziałów własnych, brak amortyzacji, brak konsumpcji Sumy 

Ubezpieczenia po szkodzie. 
 
2. Zakres ubezpieczenia – pełny wraz z kradzieŜą pojazdu. Zakład ubezpieczeń 

ponosi odpowiedzialność  w szczególności za:  
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- szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili 

zetknięcia z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub 
innymi przedmiotami pochodzącymi  z zewnątrz pojazdu, 

- szkody powstałe w wyniku zetknięcia z przedmiotami pochodzącymi z 
pojazdu, 

- szkody powstałe w pojeździe wskutek zetknięcia (zderzenia się) z 
przedmiotami i/lub osobami znajdującymi się wewnątrz pojazdu, 

- uszkodzeniu pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek działania osób 
trzecich, w tym równieŜ włamania lub próby kradzieŜy, 

- uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: 
powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, opadu atmosferycznego, huraganu, 
osuwania lub zapadania się ziemi lub innych sił przyrody, 

- uszkodzenie pojazdu w wyniku poŜaru, wybuchu, osmolenia, 
- wystąpieniu szkody po przekazaniu pojazdu osobom trzecim w celu 

wykonania naprawy, konserwacji, 
- uszkodzenia pojazdu w wyniku nagłego działania czynnika termicznego lub 

chemicznego pochodzącego               z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, 
- uŜycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania Ŝycia lub zdrowia 

ludzkiego, 
- powstałe wskutek kradzieŜy części jego wyposaŜenia ( „kradzieŜ" rozumiana 

jako działanie sprawcy                         o znamionach określonych w art. 278 
kk, 279 kk i 280 kk, które doprowadziło do zaboru pojazdu lub jego części, 
zabezpieczonego w sposób wskazany przez Ubezpieczyciela), 

- uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego 
uŜycia, rabunku (rozboju - bez wymogu posiadania dokumentów i kompletu 
kluczyków po szkodzie), 

- szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał waŜnych 
badań technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie 
szkody, 

- ubezpieczyciel pokryje koszty obowiązkowego badania technicznego, 
wykonywanego w związku ze szkodą w zakresie elementów układu nośnego, 
hamulcowego lub kierowniczego mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu 
drogowego, za którą uprzednio przyjął on odpowiedzialność, 

- ubezpieczyciel podejmie działania w zakresie likwidacji szkody i wypłaty 
naleŜnego odszkodowania równieŜ w przypadku zaistnienia szkody, 
spowodowanej przez osoby trzecie, a takŜe w przypadku, gdy odszkodowanie 
moŜe być przyznane z umowy ubezpieczenia obowiązkowego, zawartego 
przez osobę trzecią, będącą sprawcą szkody, 

- ubezpieczyciel pokryje takŜe koszty holowania lub transportu uszkodzonego 
pojazdu z miejsca zdarzenia do warsztatu naprawczego oraz koszty postoju 
na parkingu uszkodzonego pojazdu lub zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu 
w okresie nie dłuŜszym niŜ do 3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu 
powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu lub protokołu szkody, w 
wysokości nie przekraczającej 10% sumy ubezpieczenia określonej w polisie. 
 

b)  Zakres terytorialny – Europa  
 
c)  Przedmiot ubezpieczenia: 

• pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie w czasie 
trwania ubezpieczenia są objęte ochroną od dnia zakupu ( na podstawie 
faktury ) lub z dniem podpisania stosownej umowy, 
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• przedmiot ubezpieczenia: pojazdy wraz z wyposaŜeniem podstawowym,  
stanowiące własność Gminy; wyposaŜeniem podstawowym są wszelkie 
urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach słuŜący do utrzymania i 
uŜywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a takŜe słuŜący 
bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieŜą, 
• dodatkowe wyposaŜenie samochodów zawarte w sumie ubezpieczenia 
poszczególnych pojazdów – bez naliczania dodatkowej składki. 

 
d)  Suma ubezpieczenia: 
 

1. Gwarantowana suma ubezpieczenia - w przypadku kradzieŜy oraz szkody 
całkowitej dla pojazdów osobowych i innych niŜ osobowe, których wiek: 

- nie przekracza 12 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest według 
faktury zakupu, 

- wynosi powyŜej 12 miesięcy – odszkodowanie wypłacane jest do 
wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej na dzień zgłoszenia do 
ubezpieczenia. 

- przekracza 48 miesięcy – odszkodowanie wypłacane będzie do 
wartości    rynkowej pojazdu na dzień ustalania wysokości odszkodowania, 

 
2. Suma ubezpieczenia nie będzie podlegała konsumpcji przy szkodach 
częściowych. 

 
e)  Likwidacja szkód:  

- przyjmuje się, Ŝe szkody będą rozliczane według faktycznie poniesionych 
kosztów napraw, udokumentowanych fakturami, 

- dopuszcza się rozliczanie szkód według kosztorysu Ubezpieczyciela na 
wniosek Ubezpieczającego bez uwzględniania podatku VAT, 

- kosztorys, o którym mowa w punkcie 2, będzie sporządzany w oparciu o 
programy  komputerowe m.in. „Eurotax”, „Audatex” uwzględniające normy 
czasu napraw ustalone przez producentów danej marki oraz ceny części 
zamiennych sugerowane przez generalnych importerów tych części i 
stosowane przez Autoryzowane Stacje Obsługi danej marki na terenie całego 
kraju; cena roboczogodziny ustalana jest                  w oparciu o średnie 
ceny występujące w zakładach blacharsko-lakierniczych na danym terenie, 

- w przypadku rozliczania szkód według faktycznie poniesionych kosztów 
naprawy Ubezpieczający przed dokonaniem naprawy kaŜdorazowo przedstawi 
Ubezpieczycielowi kosztorys wstępny, wystawiony przez warsztat, który 
będzie naprawy dokonywał, 

- kosztorys, o jakim mowa powyŜej będzie zweryfikowany przez 
Ubezpieczyciela w terminie 3 dni od daty dostarczenia przez 
Ubezpieczającego, 

- faktury z napraw będą zweryfikowane w oparciu o przedstawiony wcześniej 
kosztorys oraz oceny techniczne, 

- odszkodowanie ustala się na podstawie cen netto (bez uwzględnienia podatku  
od towarów i usług VAT) w kaŜdym przypadku, gdy poszkodowany miał 
moŜliwość odliczenia podatku VAT naliczonego mu do ceny utraconej rzeczy 
lub do wynagrodzenia za naprawę rzeczy uszkodzonej. Podmiotowi 
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poszkodowanemu, który nie ma moŜliwości odliczenia podatku VAT, 
odszkodowanie ustalone będzie  w wartości brutto, 

- w wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin  
pojazd  nastąpi w ciągu 72 godzin od momentu zgłoszenia szkody. W razie 
niedokonania oględzin w w/w terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia 
naprawy pojazdu, 

- kaŜda szkoda, której koszty naprawy przekroczą 70 % wartości pojazdu 
traktowana będzie jako szkoda całkowita. 

- zniesiona zasada proporcji, 

- w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczyciel udzieli aktywnej pomocy w 
zagospodarowaniu pozostałości uszkodzonego pojazdu (wraku pojazdu), 

- moŜliwość likwidacji szkód bezgotówkowo (na podstawie upowaŜnienia 
wystawionego przez Ubezpieczającego dla danego warsztatu/serwisu), 

- odszkodowanie ustalone w wartości brutto.  
 
3.7.4  Ubezpieczenie natychmiastowej pomocy ASSISTANCE (ASS). 

 
a) Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia:  
powinien objąć pomoc techniczną udzielaną kierowcy i pasaŜerom 
ubezpieczonego pojazdu w związku                        z wypadkiem drogowym, 
utratą, kradzieŜą pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, 
zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego.  
PowyŜsze bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Ubezpieczonego. 
 

b) Zakres terytorialny – Polska.  Europa. – o ile rozszerzenie poza granice kraju 
jest bezpłatnie uwzględnione                w pakiecie.  
 
3.7.5  Postanowienia inne  
 
a) Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia auto casco na podstawie oświadczenia  

ubezpieczającego o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu 
ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela.                        W 
przypadku pojazdów nowych, zakupionych w autoryzowanych sieciach 
dealerskich – przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin. 

b) Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy 
będą zwracane w proporcji do ilości niewykorzystanych miesięcy, przy czym 
miesiąc rozpoczęty liczy się jako wykorzystany. 

c) Zamawiający zastrzega zobowiązanie oferenta do objęcia ochroną 
ubezpieczeniową nowo nabytych pojazdów na warunkach określonych w 
specyfikacji, załącznikach oraz z zachowaniem stawek składek 
ubezpieczeniowych przedstawionych w złoŜonej ofercie.   

d) W przypadku wystąpienia szkód i powstania wymogu doubezpieczenia z 
powodu konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie po szkodzie będzie 
następowało według stawek wynikających ze złoŜonej oferty cenowej. 

e) System ubezpieczenia – umowa generalna, 
f) Polisy ubezpieczeniowe dla nowo wstępujących pojazdów w trakcie trwania 

Umowy Generalnej oraz dla  pojazdów wykazu ( załącznik nr 6) , których 
początek ubezpieczenia rozpocznie się w innym terminie niŜ 10.11.2014 r., 
będą wystawiane w pierwszym roku trwania umowy od dnia zawarcia umowy 
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ubezpieczenia dla danego pojazdu z wyrównaniem okresów ubezpieczenia do 
dnia 09.11.2015 r., rozliczenie składki pro rata za kaŜdy dzień obowiązywania 
umowy dla danego pojazdu. 

g)  okres polisowania- roczny 
 
Franszyzy/udziały własne: zniesione 
 

ZADANIE III:  
 

 
3.8. Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej 

 
3.8.1 Zakres ubezpieczenia: zgodnie z wymogami ustawy o ochronie 
przeciwpoŜarowej z 1991 r. wraz ze zmianami z 2008 r. 

 
Rodzaje odszkodowań: 
- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub 
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.  
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego.  
 
Wysokość jednorazowych odszkodowań, ustalana jest zgodnie z przepisami 
Ustawy  
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

• ilość osób objęta tym wariantem ubezpieczenia: 40 osób 
• forma bezimienna 

 
 

3.8.2 Dobrowolne ubezpieczenia NNW członków OSP  
 
Zakres ubezpieczenia:  
 

- śmierć w następstwie NW : suma ubezpieczenia 12 000,00  
- trwały uszczerbek na zdrowiu: suma ubezpieczenia 12 000,00 (1% 

uszczerbku = 1%SU)  
- koszty nabycia protez i środków pomocniczych : suma ubezpieczenia 1 

500,00 
- koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów : suma ubezpieczenia 1 500,00 
- koszty leczenia: suma ubezpieczenia 1 000,00 
- oparzenia i odmroŜenia: suma ubezpieczenia 2 000,00 
- jednorazowe świadczenia za pobyt w szpitalu: suma ubezpieczenia 500,00 

 
- czas odpowiedzialności: całodobowo 
- forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna 
- liczba osób :  349 osób 
- ilość osób objęta tym wariantem ubezpieczenia: 16 jednostek OSP 

(druŜyn poŜarniczych) 
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3.9 WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH DOT. ZADANIA I 

  
Dodatkowe warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego 
W ramach sum ubezpieczenia bądź ustalonych limitów, objęcie ochroną 
wszystkich lokalizacji poszczególnych placówek. 

PoniŜsze klauzule mają zastosowanie tylko wtedy gdy nie zawęŜają 
ochrony ubezpieczeniowej (odpowiedzialności ubezpieczyciela) zgodnie z OWU w 
ubezpieczeni. W sytuacji gdy zgodnie z treścią klauzuli w stosunku do OWU 
dochodzi do zawęŜenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w danym 
ubezpieczeniu to zastosowanie mają tylko te postanowienia w tych klauzulach, 
które tej odpowiedzialności nie zawęŜają i które tę odpowiedzialność rozszerzają. 
 
Klauzule obligatoryjne:  
 
 
3.9.1 Klauzula waŜnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5); dotyczy 
wszystkich ryzyk 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ za waŜne przyczyny uzasadniające 
wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniŜej 
określone sytuacje : 

- jeŜeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie 
z umowy ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia 
odszkodowania musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

- jeŜeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia 
Ubezpieczający / Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym 
popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone 
prawomocnym orzeczeniem sądowym.  

 

3.9.2 Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (art. 814 § 2) 
dotyczy wszystkich ryzyk 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w 
terminie składki lub jej pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w 
ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje takŜe 
zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie 
Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając 
co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy 
Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel moŜe 
wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 
Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres przez który 
udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 
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3.9.3 Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel jest wolny od 
odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŜącego 
niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. Przez winę umyślną lub 
raŜące niedbalstwo Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego naleŜy rozumieć 
wyłącznie winę umyślną lub raŜące niedbalstwo Władz Gminy/Dyrektorów 
jednostek organizacyjnych Gminy i ich zastępców. Dotyczy wszystkich ryzyk z 
wyłączeniem ubezpieczenia od kradzieŜy.  

 
3.9.4 Klauzula wyłączenia regresu (art. 828 § 2) 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 
przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonemu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło 
lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na ubezpieczyciela równieŜ 
roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą 
wyłącznie na rzecz Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (samozatrudnienie). 
Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe przeciwko 
osobom, za które ustawową odpowiedzialność ponosi Ubezpieczający. 
Wyłączenie prawa do regresu nie ma zastosowania w sytuacji, gdy sprawca 
wyrządził szkodę   umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 
 

3.9.5 Klauzula jurysdykcji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ spory wynikłe z istnienia i stosowania 
niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. 
Przy braku zapisu o sądzie polubownym, właściwym będzie sąd siedziby 
Ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 

3.9.6 Klauzula likwidacyjna środków trwałych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe bez względu na stopień umorzenia 
księgowego lub zuŜycia technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie 
wypłacane jest                  w pełnej wysokości, do wartości księgowej 
brutto/wartości odtworzeniowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości, bez 
potrącenia umorzenia księgowego i zuŜycia technicznego. W przypadku nie 
odtworzenia środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej 
wysokości do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia. Dotyczy ubezpieczenia od 
ognia i innych zdarzeń losowych. 
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3.9.7 Klauzula automatycznego pokrycia mienia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Zakład Ubezpieczeń obejmuje automatycznie 
ochroną mienie w posiadanie, którego wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony 
podczas trwania okresu ubezpieczenia. W terminie 30 dni po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia nastąpi rozliczenie klauzuli oraz ewentualna dopłata składki za 
„dzień ochrony” bez stosowania składek minimalnych. Dopłata składki nastąpi wg 
stawek określonych w ofercie. Ochrona ubezpieczeniowa rozpocznie się z chwilą 
przejścia na Ubezpieczonego odpowiedzialności związanej z posiadaniem majątku 
lub dostarczeniem nowo nabytego mienia na miejsce prowadzonej działalności. 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego.  

 

3.9.8 Klauzula przepięciowa 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ ubezpieczeniem zostają objęte szkody 
elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody 
spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku 
wyładowań atmosferycznych) lub zmian parametrów prądu elektrycznego lub 
wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych dla wszystkich grup 
mienia. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 200 
000,00 PLN. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń 
losowych.  
 

3.9.9 Klauzula zgłaszania szkód 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie 
winno nastąpić nie później niŜ w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub 
uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie 
będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty 
odszkodowania, pod warunkiem, Ŝe niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody 
nie miało wpływu na ustalenie przyczyny i skutków szkody. Dotyczy wszystkich 
ryzyk. 

 

3.9.10 Klauzula stempla pocztowego 

Z zachowaniem pozostałych postanowień niniejszej umowy, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy strony uzgodniły, iŜ w sytuacji gdy 
zapłata naleŜnej Zakładowi Ubezpieczeń składki dokonywana jest                w 
formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uwaŜa się datę  
złoŜenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym 
(dot. przelewów dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy 
rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, Ŝe na rachunku Ubezpieczającego 
zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie 
wymaganej składki lub raty składki. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
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3.9.11 Klauzula potrącania rat 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ w przypadku wypłaty odszkodowania 
Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat 
składek jeszcze nie wymagalnych. Za raty niewymagalne uznajemy raty nie 
opłacone, nie naruszające terminu płatności określonego w umowie 
ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.9.12 Klauzula przewłaszczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ w przypadku przewłaszczenia na 
zabezpieczenie składników majątkowych Zamawiającego, ochroną 
ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest kontynuowana na dotychczasowych 
warunkach. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.9.13 Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczenie powinno obejmować mienie 
znajdujące się we wszystkich lokalizacjach na terenie Gminy  bez konieczności 
przypisywania do określonej lokalizacji. Jest to związane z moŜliwością zmiany 
lokalizacji, w których znajdują  się określone przedmioty ubezpieczenia. 
(dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,  sprzętu 
elektronicznego)  

 

3.9.14 Klauzula pokrycia majątku nabytego przed przetargiem –  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ ochroną ubezpieczeniową zostaje objęty 
majątek Zamawiającego, powodujący wzrost wartości bądź wydajności 
zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych, sprzętu elektronicznego i 
wyposaŜenia, w którego posiadanie wszedł ubezpieczony (tj. po zebraniu danych 
do ubezpieczenia i jednocześnie przed okresem ubezpieczenia wynikającym z 
SIWZ). Ochrona ubezpieczeniowa dla tej masy majątkowej rozpoczyna się od 
początku okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ. W przypadku kilku 
okresów ubezpieczenia, klauzula ma zastosowanie takŜe do majątku nabytego po 
zebraniu danych do aktualizacji. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za 
ubezpieczony sprzęt, środki trwałe  i wyposaŜenie nastąpi w ciągu 30 dni od 
dostarczenia wykazów. 
 

3.9.15 Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciw kradzieŜowych  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe stan 
zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciw kradzieŜowych uznaje za 
wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych 
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lokalizacjach. JeŜeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone 
braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy 
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niŜ 
30 dni. JeŜeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne 
zabezpieczenia, Ubezpieczyciel moŜe uchylić się od odpowiedzialności, jeŜeli brak 
przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. 
Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się 
wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są                w OWU jako 
minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Dotyczy ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieŜy z 
włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk. 
 

3.9.16 Klauzula odtworzenia dokumentacji  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty 
odtworzenia dokumentacji Gminy, która zostanie uszkodzona, zniszczona lub 
utracona wskutek ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10 000,00 PLN. Dotyczy 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 

3.9.17 Klauzula miejsca ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie 
lokalizacje naleŜące do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz kaŜde miejsce 
związane z prowadzeniem działalności . W przypadku uruchomienia nowej 
lokalizacji (uruchomienie rozumiane jako zakup lub wynajęcie nowej lokalizacji) 
zastanie ona automatycznie włączona do ubezpieczenia pod warunkiem 
zgłoszenia w terminie 90 dni.  
Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej lokalizacji 
nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeŜeniem 
dokonania przez Ubezpieczającego dopłaty naleŜnej składki. Składka naliczana 
będzie z zastosowaniem tych samych stawek i w systemie pro rata temporis (co 
do dnia). Limit odpowiedzialności: 50 000,00 PLN. Dotyczy wszystkich ryzyk.  

 

3.9.18 Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ ubezpieczeniem zostają dodatkowo objęte 
koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w związku 
ze złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, 
rozmontowaniem, rozłoŜeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją 
ubezpieczonego mienia, oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, 
będącymi konsekwencją ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 50 000,00 PLN,  PowyŜszy limit 
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podwyŜsza sumę ubezpieczenia i jest niezaleŜny (dodatkowy) od postanowień 
OWU w tym zakresie. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

 

3.9.19  Dodatkowe koszty w ryzyku kradzieŜy 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty 
naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian, podłóg, drzwi, zamków, 
okien, szyb, Ŝaluzji i innych elementów uszkodzonych wskutek dokonanej lub 
usiłowanej kradzieŜy z włamaniem, a takŜe koszty wymiany kluczy, względnie 
nabycia nowych szaf pancernych w związku          z utrata kluczy. Limit 
odpowiedzialności: 10 000,00 PLN. Dotyczy ubezpieczenia od kradzieŜy z 
włamaniem i rabunku. 
 

3.9.20 Klauzula 72 godzin  

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się Ŝe wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 
godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia 
losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) 
traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia 
oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.9.21 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ w przypadku niezawiadomienia 
Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie zapisane w warunkach 
ubezpieczenia skutki powyŜszego mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela lub ustalenia wartości szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 

3.9.22 Klauzula nieodtwarzania mienia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczający ma prawo do nie odtwarzania 
ubezpieczonego mienia. W takim razie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie 
zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do ubezpieczenia bez potrącania zuŜycia 
technicznego oraz bez stosowania zasady proporcji  
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych,  sprzętu 
elektronicznego. 
 

3.9.23  Klauzula poszukiwania szkody 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
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ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ zakres ubezpieczenia obejmuje koszty 
poszukiwania wycieków i instalacji wod-kan oraz usunięcia skutków takich 
poszukiwań maksymalnie do wysokości 50 000 PLN na jedno i na wszystkie 
zdarzenia. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu 
elektronicznego. 
 

 
Klauzule fakultatywne:  
 

 

3.9.24 Klauzula odtworzenia mienia w nowej lokalizacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ w przypadku szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową, Ubezpieczający / Ubezpieczony ma prawo do wskazania 
dowolnie wybranej przez siebie lokalizacji na terenie RP, w której nastąpi 
odtworzenie zniszczonego w wyniku szkody mienia, przy czym koszty 
odtworzenia nie mogą przekraczać kosztów, które byłyby poniesione przy 
odtwarzaniu mienia                          w ubezpieczonej lokalizacji.  

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  
 

3.9.25  Klauzula prac remontowo – budowlanych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody 
powstałe w mieniu w trakcie budowy, montaŜu, instalacji lub modernizacji w 
zakresie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową  w ramach niniejszej polisy, 
nie będące skutkiem tych prac. Limit odpowiedzialności dla ubezpieczycieli z 
tytułu niniejszej klauzuli wyniesie 500 000,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia na 
jedno i na wszystkie zdarzeni. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 
losowych, sprzętu elektronicznego) 
 
3.9.26 Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie uzasadnione 
i udokumentowane koszty niezbędne do rozpoczęcia odbudowy/odtworzenia 
mienia po szkodzie, poniesione przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w 
związku ze zrealizowaniem się ubezpieczonej szkody lub straty. 
Za koszty te, w rozumieniu niniejszej klauzuli, uwaŜa się nieubezpieczone w 
ramach obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia koszty poniesione w 
celu uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji stosownych urzędów 
państwowych, bez których niemoŜliwym byłoby rozpoczęcie 
odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie. Strony ustalają limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10 000,00 PLN. Dotyczy 
wszystkich ryzyk 
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3.9.27 Klauzula wynagrodzenia ekspertów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ ochroną na warunkach niniejszej polisy 
zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia naleŜne rzeczoznawcom, które to 
wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu ustalenia 
przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 50 000,00 PLN. Dotyczy 
ubezpieczenia mienia od ognia i innych Ŝywiołów oraz sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk. 

 

3.9.28 Klauzula kosztu utraty wody 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ ochroną na warunkach niniejszej polisy 
zostają dodatkowo objęte koszty utraty wody w wyniku awarii sieci, instalacji 
wodociągowej. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w 
wysokości 20 000,00 PLN. Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych 
Ŝywiołów. 

 

3.9.29 Klauzula zniesienia limitu powodziowego 
Z zastrzeŜeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i postanowień umowy 
ubezpieczenia nie zmienionych niniejszą klauzulą, ustala się, Ŝe zostaje zniesiony 
limit na  szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia 
się wody  w korytach wód płynących bądź stojących w tym podniesienia się wód 
gruntowych. 

 

3.9.30 Klauzula oględzin 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Zakład ubezpieczeń dokona oględzin 
przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 (dwóch) dni 
roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po upływie tego 
terminu Ubezpieczyciel nie moŜe się powoływać na fakt braku pozostawienia 
miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk z 
wyłączeniem OC  
 

3.9.31 Klauzula zasady słuszności  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel w wypadku szkód osobowych 
ponosi odpowiedzialność za szkody do naprawienia których Ubezpieczający 
zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności. Dotyczy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej.  

 

3.9.32 Klauzula urządzeń zewnętrznych 
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Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 
ustala się, Ŝe zakład ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka 
kradzieŜy z dewastacją:  
-urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne naleŜące do Ubezpieczającego, 
zainstalowane na (w) budynkach lub budowlach stanowiących własność lub 
uŜytkowanych przez Ubezpieczającego ( w tym osprzęt placów zabaw, 
urządzenia i budowle, parapety, elewacja, pokrycia dachów, neony, reklamy, 
oświetlenie zewnętrzne)  
Urządzenia powinny być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich 
wymontowanie nie było moŜliwe bez pozostawienia śladów uŜycia siły lub 
narzędzi.  
Limit odpowiedzialności w agregacie rocznym: 30 000,- zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia bez moŜliwości odnowienia limitu w danym roku ubezpieczeniowym.  
PowyŜsze rozszerzenie nie jest zaleŜne od ubezpieczenia danego składnika 
majątku od ognia i innych Ŝywiołów. 

 

3.9.33  Klauzula zalaniowa; 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za 
szkody spowodowane w wyniku rozszczelnienia lub nieszczelności dachów, 
szczelin w złączach płyt bez względu na przyczynę rozszczelnienia  -  z 
wyłączeniem szkód wynikłych              z raŜącego niedbalstwa. Konsumpcja 
sumy ubezpieczenia z limitem w agregacie rocznym 100 000,00 PLN. 
Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

  

3.9.34  Klauzula ubezpieczenia szkód w infrastrukturze drogowej i mostowej 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Niniejsza klauzulą zakres ubezpieczenia 
rozszerza się o szkody powstałe w infrastrukturze drogowej i mostowej 
rozumiane jako : drogi, mosty, kładki, chodniki,  wpusty deszczowe, włazy 
studni kanalizacyjnych, wskutek realizacji następujących ryzyk: poŜar , 
uderzenie pioruna, wybuch , upadek statku powietrznego, huragan, deszcz 
nawalny, powódź, grad, śnieg, zalanie przez wydostawanie się wody i innych 
cieczy lub pary z wszelkich urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub 
technologicznych, uderzenie pojazdu, przewrócenie się drzew i innych 
przedmiotów na ubezpieczone mienie .  
Limit odpowiedzialności – 50 000 PLN. Dotyczy ubezpieczenia od  ognia i innych 
zdarzeń losowych. 

 

3.9.35 Suma ubezpieczenia prewencyjnego 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Suma ubezpieczenia prewencyjnego – 500 
000,00 PLN, dotyczy tych przypadków, w których wystąpiło niedoubezpieczenie, 
lub pozycji, dla których suma ubezpieczenia zapisana w polisie okazała się 
niewystarczająca z powodu poniesionych przez Ubezpieczającego kosztów 
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związanych z uniknięciem lub ograniczeniem szkody. Dotyczy ubezpieczenia od 
ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego. 
 

3.9.36 Klauzula likwidacji szkody częściowej 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ przy ustalaniu wysokości szkody w 
przedmiocie naleŜącym do jednej całości kompletu, nie uwzględnia się  wartości 
pozostałości, nieuszkodzonych lub nie utraconych przedmiotów wchodzących w 
skład tej całości                    (kompletu) pod warunkiem, Ŝe nie ma  moŜliwości 
rekonstrukcji całości przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie w jakikolwiek inny 
sposób. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu 
elektronicznego. 
 
 

3.9.37 Klauzula wypłaty odszkodowania 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel nie będzie uzaleŜniał wypłaty 
odszkodowania od otrzymania decyzji o umorzeniu postępowania przez 
prokuraturę. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 
 

3.9.38  Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego 
częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ na podstawie niniejszej klauzuli  dodatkowej 
zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym 
lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej 
eksploatacji. Limit odpowiedzialności  - 100 000 PLN na jedno i na wszystkie 
zdarzenia. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu 
elektronicznego. 
 
 

3.9.39 Klauzula składowania  

w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie 
na nim się znajdujące. Odpowiedzialność w powyŜszym zakresie dotyczy równieŜ 
mienia znajdującego się w pomieszczeniach połoŜonych poniŜej poziomu gruntu. 
 
 

3.9.40 Klauzula funduszu prewencyjnego  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji 
Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10% płaconych składek z 
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całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z 
funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem 
okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z 
funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku                          
o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi 
rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. Dotyczy 
wszystkich ryzyk. 
 

3.9.41 Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ zastępuję się ubezpieczenia w systemie ryzyk 
nazwanych tj: 
- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  
- ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, 
- ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,  
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały 
zastosowanie wszystkie warunki wymagane w ww. ubezpieczeniach i klauzulach 
obligatoryjnych a takŜe w klauzulach fakultatywnych dotyczących powyŜszych 
ryzyk i zaakceptowanych przez Ubezpieczyciela. 
 

3.9.42 Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel pokrywa szkody elektryczne 
powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, 
aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych. Przez szkodę elektryczną 
rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemoŜliwiające jej prawidłowe 
funkcjonowanie wskutek: 
1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, 

przeciąŜeniowych lub zamkowych, 
2) zmiany napięcia zasilania, 
3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku 

awarii, 
4) uszkodzenia izolacji, 
5) zwarcia, 
6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz. 
Niniejsze postanowienia szczególne  nie obejmują szkód powstałych w wyniku: 
a) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych 

przed zawarciem umowy, 
b) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub 

dystrybutora, 
c) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, 
d) w odgromnikach, miernikach, licznikach, wkładkach topikowych, 

bezpiecznikach, Ŝarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach 
szybko zuŜywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej 
wymianie w toku normalnego uŜytkowania, 

e) w wyniku naturalnego zuŜycia, 
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f) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób 
wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi badaniami 
eksploatacyjnymi. 

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłaca się do wartości 
odtworzeniowej nowej. Limit odszkodowania 100 000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

3.9.43  Klauzula transportowania  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia uzgodniono, Ŝe 
ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody - w środkach trwałych, 
środkach obrotowych oraz sprzęcie elektronicznym stacjonarnym objętych 
ochroną ubezpieczeniową - powstałe w czasie jego załadunku, rozładunku i 
transportu. Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł.  
Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 
 

3.9.44 Klauzula likwidacyjna dla sprzętu elektronicznego 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Odszkodowanie wypłacane jest w wartości 
odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego 
sprzętu) rozumianej jako koszt zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez 
fabrycznie nowy, dostępny na rynku, moŜliwie jak najbardziej zbliŜony 
parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem 
kosztów transportu, demontaŜu i montaŜu oraz opłat celnych i innych tego typu 
naleŜności, niezaleŜnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. Dotyczy 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 
 

 
3.10 WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH DOT. ZADANIA II 

 

 
Klauzule obligatoryjne włączone do zakresu ubezpieczenia 
 

3.10.1 Klauzula płatności rat  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ W przypadku wypłaty odszkodowania, 
Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat 
jeszcze nie wymagalnych; jeŜeli zapłata naleŜnej Ubezpieczycielowi składki 
dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Za 
datę opłacenia składki uwaŜa się dzień złoŜenia w banku lub urzędzie pocztowym 
zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem posiadania na 
rachunku wystarczających środków. W ubezpieczeniu AutoCasco Ubezpieczyciel 
jest uprawniony w przypadku wypłaty odszkodowania do potrącenia z niego rat 
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bądź Ŝądania ich wcześniejszej spłaty tylko w przypadku szkody całkowitej lub 
szkody polegającej na kradzieŜy pojazdu.  
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.10.2 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ zapisane w ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie                          
w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie uniemoŜliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie 
odpowiedzialności lub rozmiaru szkody.  
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.10.3 Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników Ubezpieczającego 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu 
na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy 
szkody z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w przypadku gdy 
sprawcą szkody jest osobaza którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność lub 
jest to osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 
2.Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 
Dotyczy ubezpieczenia AC/KR. 

 

3.10.4 Klauzula stempla pocztowego 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ w przypadku zawiadomień lub oświadczeń 
wysyłanych przez Ubezpieczającego listem poleconym,                              o 
dotrzymaniu terminów określonych w umowie ubezpieczenia decyduje data 
stempla pocztowego. 
Dotyczy ubezpieczenia AC/KR. 

 
 

 3.10.5  Klauzula dotycząca wieku kierowców pojazdów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel    nie    będzie    stosował   
Ŝadnych    dodatkowych    wymogów    lub ograniczeń dotyczących wypłaty 
odszkodowania w związku z wiekiem kierowców lub okresem posiadania przez 
nich dokumentu prawa jazdy.  
Dotyczy ubezpieczenia AC/KR. 

 
Klauzule fakultatywne (podlegające ocenie zgodnie z zapisami 
SIWZ): 
 

3.10.6 Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania  
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel w przypadku potwierdzenia 
swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet 
odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody stwierdzonych 
kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 14 dni od otrzymania 
zawiadomienia o szkodzie.  
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.10.7 Klauzula wypłaty odszkodowania   

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel obowiązany jest do wypłaty 
odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
Zamawiający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, których rodzaj i 
zawartość dokładnie określi Ubezpieczyciel najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 
przyjęcia zawiadomienia o szkodzie, uwzględniając charakter i rodzaj zgłoszonej 
szkody. W przypadku gdyby przesłane przez Zamawiający dokumenty okazały 
się niewystarczające Ubezpieczyciel moŜe w terminie 7 dni roboczych od 
momentu ich otrzymania zwrócić się po raz ostatni o uzupełnienie nowych 
dokumentów. JeŜeli Ubezpieczyciel po raz kolejny zwróci się o przekazanie 
nowych dokumentów, o które nie zwracał się we wcześniejszej korespondencji, 
to Zamawiający nie ma obowiązku przekazywania tych dokumentów 
Ubezpieczycielowi. Przyjmuje się, iŜ dostarczenie bądź niedostarczenie nowych 
dokumentów, o które zwrócił się Ubezpieczyciel po raz trzeci nie będzie miało 
wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela i wysokość wypłaconego 
odszkodowania. JeŜeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody 
wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela albo wysokości odszkodowania okazało się niemoŜliwe 
odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności, 
jednakŜe bezsporną część odszkodowania Ubezpieczyciel wypłaca                    w 
terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.10.8 Klauzula zgłaszania szkód  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie 
winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 7 dni od daty 
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.10.9 Klauzula funduszu prewencyjnego  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji 
Zamawiającego fundusz prewencyjny w wysokości 10% płaconych składek z 
całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z 
funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem 
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okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z 
funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o 
przyznanie tych środków.    Ubezpieczający    przedstawi  Ubezpieczycielowi    
rachunki    lub    kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.  
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.10.10 Klauzula rzeczoznawców  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ ochroną na warunkach niniejszej polisy 
zostają dodatkowo objęte wynagrodzenia naleŜne rzeczoznawcom, które to 
wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany jest ponieść w celu ustalenia 
przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony ustalają limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 50 000,00 PLN. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 
 

3.10.11 Klauzula oględzin pojazdu . 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ oględziny pojazdu po szkodzie dokonywane są 
przez Ubezpieczyciela w ciągu 24 godzin od zgłoszenia szkody - w przeciwnym 
wypadku za dokument  równowaŜny  uznany  zostaje   protokół  sporządzony   
przez   pracowników Zamawiającego. 
Dotyczy ubezpieczenia AC. 
 

3.10.12 Klauzula uproszczonej procedury likwidacji szkody do wartości  5000,00 
zł  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ w przypadku szkód o wartości 
nieprzekraczających 5 000,00 zł Zamawiający sam likwiduje szkodę przesyłając 
jednocześnie do Ubezpieczyciela pisemne zgłoszenie szkody, opis okoliczności 
szkody, zestawienie strat, kalkulacje, kosztorysy, kopie faktur naprawy 
pojazdów, w przypadku szkód kradzieŜowych dodatkowo poświadczenie z policji 
o wszczęciu dochodzenia. W przypadku szkód o szacunkowej wartości większej 
niŜ 5 000,00 zł Ubezpieczyciel zobowiązuje się, Ŝe w terminie 2 dni roboczych na 
miejsce zdarzenia przybędzie likwidator szkód lub niezaleŜny ekspert powołany 
przez Ubezpieczyciela. W przypadku niedotrzymania terminu Ubezpieczający sam 
likwiduje szkodę przesyłając do Ubezpieczyciela zgłoszenie szkody oraz inne 
dokumenty,      o których mowa wyŜej.  
Dotyczy ubezpieczenia AC. 
 

3.10.13 Klauzula dotycząca kluczyków i dokumentów pozostawionych w 
pojeździe 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody 
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powstałe takŜe wskutek kradzieŜy albo zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego 
uŜycia w przypadku, gdy: 
a)  kierujący wysiadł z pojazdu, pozostawiając wewnątrz kluczyki, 
b) po opuszczeniu pojazdu nie dokonano zabezpieczenia kluczyków, 
c)  dokumenty pozostawiono w skradzionym pojeździe.  
 

3.10.14 Klauzula dotycząca braku stosownych uprawnień do kierowania 
pojazdem 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ubezpieczyciel będzie odpowiadał za szkody 
powstałe takŜe podczas kierowania pojazdem przez właściciela lub 
upowaŜnionego kierowcę (dotyczy pracowników Zamawiającego): 
a) bez waŜnego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem,  
b) bez wymaganego świadectwa kwalifikacji. 
 

3.10.15 Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych ponad sumę 
ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ Ustanawia się łączny limit w wysokości 
20 000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia  
w odniesieniu do następujących kosztów dodatkowych: 

zapobieŜenia zwiększeniu się szkody i zabezpieczenia pojazdu po szkodzie 
(w tym uzasadniona wymiana zamków i innych zabezpieczeń pojazdu), 
koszt sprzedaŜy/złomowania uszkodzonego pojazdu, jeŜeli stwierdzona 
została szkoda całkowita. 

 Przyjęty limit ulega konsumpcji z kaŜdą wypłatą odszkodowania. 
 

3.10.16 Klauzula szkód w ogumieniu 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, iŜ ochroną na warunkach niniejszej polisy 
zostają dodatkowo objęte szkody w ogumieniu pojazdów Zamawiającego; Limit 
odpowiedzialności 20 000,00 zł;  
Przyjęty limit ulega konsumpcji z kaŜdą wypłatą odszkodowania. 


