Załącznik nr 1a do SIWZ
IFE.II.271.15.2018
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku,
odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Orły wraz z jednostkami organizacyjnymi.
I. Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk
1. Wymagany zakres ubezpieczenia
Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia są objęte ochroną ubezpieczeniową
w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe,
nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie,
uszkodzenie lub utratę przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną, z zastrzeżeniem wyłączeń oraz
z uwzględnieniem dodatkowych postanowień obligatoryjnych i zaakceptowanych warunków
fakultatywnych.
Z zastrzeżeniem powyższego obligatoryjny zakres ubezpieczenia musi obejmować w szczególności
następujące ryzyka (szkody wyrządzone przez wymienione zdarzenia w przedmiocie
ubezpieczenia):
Pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego (rozumiany jako
katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek jego
części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania
lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym
ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym
w mieniu osób trzecich,
Pozostałe żywioły – huragan rozumiany jak wiatr o prędkości min. 13,9 m/s, grad, w tym szkody
powstałe na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale zamocowanych na budynkach i
budowlach, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne,
okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w
sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie
ubezpieczenia; wiatr, deszcz, deszcz nawalny, grad, śnieg, lód, działanie mrozu, szkody powstałe w
wyniku przypalenia lub osmalenia jeśli nie było ognia, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie się
ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek –
bez względu na to, kto jest ich posiadaczem, w tym uderzenie wózka widłowego albo innego
pojazdu wykorzystywanego do transportu wewnętrznego, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy,
upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na
przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych
budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub
zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia
Powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących
bądź zbiornikach wód stojących i wystąpienie z brzegów na skutek opadów atmosferycznych,
topnienia śniegu i lodu, zatorów lodowych i śryżowych, spływu wód po stokach, zboczach
górskich i falistych lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane
przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe.
Nie mają zastosowania wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu
historycznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia, zawarte w ogólnych bądź
szczególnych warunkach ubezpieczenia;
Awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych instalacjach i urządzeniach
technologicznych (w tym przesyłających media), łącznie z kosztami robót pomocniczych
związanych z ich naprawą i rozmrożeniem oraz kosztami poszukiwań miejsca powstania awarii;
Zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z
instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych

przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub
na posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:
 awarii tych instalacji lub urządzeń,
 samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,
 cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
 nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
 działania osób trzecich,
a także (z limitem odszkodowawczym 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia) szkody
w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego
dach lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów
powstała wyłącznie w wyniku działania mrozu;
Przepięcie – szkody w ubezpieczonych instalacjach, maszynach, urządzeniach i aparatach
technicznych wskutek wzrostu napięcia ponad maksymalną dopuszczalną dla nich wartość
napięcia, z przyczyn zewnętrznych (atmosferycznych), którego źródłem są wyładowania
atmosferyczne (zjawiska elektromagnetyczne) oraz wewnętrznych (systemowych), w wyniku
zmiany impedancji obciążenia lub rezonansu i ferrorezonansu, a także wskutek wywołanego
przepięciem wzrostu natężenia prądu ponad roboczą wartość znamionową (przetężenie);
limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 300 000,00 zł, na każdą jednostkę oraz instytucję
kultury i na wszystkie jednostki organizacyjne oraz instytucje kultury. System pierwszego ryzyka.
Katastrofę budowlaną zgodnie z podaną definicją
Kradzież z włamaniem i rabunek – szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek
kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:
 utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
 zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją
i wandalizmem,
 zniszczeniu albo uszkodzeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: 10 000,00 zł)
a także kradzież zwykła;
stłuczenie przedmiotów szklanych zgodnie z podaną klauzulą;
2. Przedmiot ubezpieczenia
2.1. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące kategorie mienia:
 obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) m.in.: budynki i budowle; obiekty
niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski), bramy,
ogrodzenia;
 obiekty małej architektury (w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne);
 pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT);
 przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i przedmioty niskocenne,
mienie z konta 013;
 sprzęt i urządzenia elektroniczne, elektryczne i techniczne;
 instalacje i sieci elektryczne;
 sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne,
teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne;
 pomoce artystyczne, flagi, sztandary, proporce, instrumenty muzyczne, kostiumy, rekwizyty
i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany
przy organizacji konferencji, imprez, targów, wystaw, eventów itp.;
 zbiory biblioteczne, księgozbiory oraz materiały archiwalne;
 zbiory muzealne
 środki obrotowe;
 mienie osób trzecich;
 nakłady adaptacyjne i inwestycyjne (w środki własne i obce);
 gotówka i inne walory pieniężne;
 mienie pracownicze;
 mienie członków OSP;

 wyposażenie jednostek OSP;
 znaki drogowe z konstrukcją wsporczą, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice
z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne;
 budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, balustrady,
przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci co, gazowe itp.,
obiekty małej architektury itp.);
 urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych
(np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne,
wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.);
Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące
powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega
żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia.
2.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, którego właścicielem lub posiadaczem (w tym zarządcą
lub administratorem) na podstawie zawartej umowy lub stanu faktycznego jest
Ubezpieczający/Ubezpieczony oraz mienie użytkowane na podstawie umów cywilno-prawnych
(leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia, wypożyczenia itp.).
2.3. System ubezpieczenia: na sumy stałe oraz na pierwsze ryzyko.
2.4. Wykaz przedmiotu ubezpieczenia systemem sum stałych

1.
Lp.

Urząd Gminy Orły
Przedmiot ubezpieczenia

1.

Budynek Urzędu Gminy, Orły

2.

Budynek biurowo-warsztatowy, Orły

Materiał
Rok budowy
budynku

Ścian

Stropów

Stropodachu

777 171,88 zł

1975

pustak, cegła

żelbetowy

-

70 393,42 zł

1970

Cegła, pustak

-

-

blacha trapezowa
ocynkowana
-

120 000,00 zł

1970

ściany fundamentowe betonowe oraz z
cegły na zaprawie cementowowapiennej, ściany konstrukcyjne z cegły
pełnej i pustaków na zaprawie
cementowo-wapiennej

strop w części
płytowo-betonowy

stropodach
betonowy

blacha trapezowa
ocynkowana

50 000,00 zł

1967

-

stropodach
betonowy

papa

138 645,38 zł

1962

strop betonowy

-

dachówka ceramiczna

3 984,66 zł

1980

-

-

blacha falista

124 895,22 zł

1970

płyta żelbetonowa
typu DZ-3

stropodach
betonowy

papa

29 220,84 zł

1970

-

stropodach
betonowy

papa

stropodach w techn.
DMS i w części
żelbetowy
kasetonowy

-

-

-

blacha płaska
ocynkowana

Suma ubezpieczenia

Pokrycie dachu

3.

Budynek Lecznicy, Orły*

4.

Agronomówka, Orły*

5.

Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Orły

6.

Budynek szatni, Orły

7.

Budynek OSP, Orły

8.

Budynek OSP - garaż, Orły

9.

Dom Przedpogrzebowy, Orły

245 704,26 zł

2005

10.

Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Małkowice

292 579,46 zł

1966

ściany konstrukcyjne z pustaków
żelbetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej

1 369 894,17 zł

2011

ściany nadbudowane z pustaków ALFA
i cegły pełnej

-

-

wiązany, drewniany,
blachodachówka

7 735,75 zł

1980

Cegła, pustak

-

-

-

3 869,37 zł

1980

Cegła, pustak

-

-

-

2003

ściany fundamentowe z betonu
żwirowego, ściany zewnętrzne z
bloczków gazobetonowych, ściany
wewnętrzne. z cegły pełnej

żelbetowy oraz z
płyt kanałowych

-

blacha ocynkowana

11.
12.
13.

14.

Ośr. Społ. Kult. i Rekreac. Sport.,
Małkowice
Portiernia, pole namiotowe,
Duńkowiczki
Sanitariaty, pole namiotowe,
Duńkowiczki
Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Duńkowiczki

566 481,10 zł

ściany konstrukcyjne z pustaków
żelbetonowych
cegła pełna na zaprawie cementowowapiennej
ściany zewnętrzne oszalowane,
drewniane
ściany fundamentowe betonowe oraz z
cegły na zaprawie cementowowapiennej, ściany konstrukcyjne z cegły
pełnej i pustaków na zaprawie
cementowo-wapiennej
ściany konstrukcyjne z pustaków
żelbetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej
-

15.

Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Niziny

252 295,99 zł

1971

16.

Budynek OSP, Niziny

188 538,50 zł

1970

17.

Dom Przedpogrzebowy, Niziny
Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Walawa
Szatnia LZS, Walawa
Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Drohojów*

11 255,09 zł

1989

903 861,54 zł

1968

64 749,24 zł

2007

44 431,62 zł

1966

524 838,55 zł

1999

297 719,99 zł

2006

272 190,23 zł

1985

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Hnatkowice
Budynek Świetlicy, Dom Ludowy i
OSP, Wacławice
Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Trójczyce

pustaki żelbetowe z warstwą cegły na
zaprawie cementowo-wapiennej
ściany konstrukcyjne z cegły pełnej na
zaprawie cementowo-wapiennej
ściany konstrukcyjne z cegły pełnej na
zaprawie cementowo-wapiennej
ściany nośne z cegły pełnej i pustaków
na zaprawie cementowo-wapiennej
ściany fundamentowe z betonu
żwirowego, ściany konstrukcyjne z
pustaków żużlowo-betonowych

prefabrykowane
DNS
żelbetowe,
technologia DZ 3
prefabrykowane
DNS
strop płytowy,
żelbetowy
żelbetowe
wylewane oraz
belko-pustakowe

-

-

-

-

blacha ocynkowana

-

-

-

-

-

blacha ocynkowana

-

blacha ocynkowana

-

-

-

ściany zewnętrzne z pustaków
gazobetonowych oraz z cegły pełnej
ściany wewnętrzne i zewnętrzne z cegły
pełnej na zaprawie cementowowapiennej

stropy żelbetowe,
wylewane

-

blacha ocynkowana

stropy DMS

-

blacha trapezowa
ocynkowana

24.

Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Olszynka

219 213,24 zł

1963

25.

Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Kaszyce

529 257,03 zł

1970

ściany konstrukcyjne z cegły

strop technologia
DZ-3

-

konstrukcja mieszana

1984

ściany zewnętrzne z bloczków
gazobetonowych, ściany wewnętrzne z
cegły pełnej na zaprawie cementowowapiennej

strop typu
kasetonowego,
pozostałe z płyt
kanałowych

-

blacha trapezowa

586 636,64 zł

2003

ściany fundamentowe, podziemia
murowane z cegły pełnej na
zaprawie cementowo-wapiennej,
ściany konstrukcyjne z pustaków
gazobetonowych

stropy z płyt
kanałowych SZ

-

blacha trapezowa
ocynkowana

606 758,25 zł

1999

cegła

żelbeton

-

-

195 011,00 zł

2012

150 000,00 zł

1970

Cegła

Stropy
żelbetonowe

papa

26.

27.

Szatnia - stadion, Kaszyce

Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Ciemięrzowice

Budynek Świetlicy, Dom Ludowy,
Zadąbrowie
Zaplecze sanitarno- szatniowe na
29.
boisku Orlik
28.

30. Budynek Posterunek policji*
31. Fort XI Duńkowiczki

10 315,88 zł

1 194 414,00 zł

32

34

Parking nr 3 przy Forcie XI
Droga gminna przy Forcie XI nr 1
16373R/odcinek 27A do drogi
gminnej Duńkowiczki oraz
odcinek 26 do DK77
Boisko Orlik

35

Oświetlenie uliczne

36

33

59 398,16 zł
338 128,11 zł
923 632,15 zł
1 153 512,67 zł

-

-

-

-

-

Wiaty i przystanki

124 398,43 zł

-

-

-

-

-

37

Stadiony sportowe

163 736,23 zł

-

-

-

-

-

38

Ogrodzenia obiektów

223 533,72 zł

-

-

-

-

-

39

23 248,00 zł

-

-

-

-

-

16 226,00 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

329 705,21 zł

-

-

-

-

-

5 500,00 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45

Kompleks boisk w Olszynce
Kompleks boisk w
Duńkowiczkach
Place zabaw ((Kaszyce, Orły,
Niziny, Zadąbrowie,
Hnatkowice)
Sieci kanalizacyjne i
wodociągowe
Markiza-Dom Ludowy Walawa
MOR-Miejsce Obsługi
Rowerzystów/trasa rowerowa
Walawa
Zestaw szatniowy, Orły

67 145,70 zł

-

-

-

-

-

46

Wyposażenie i urządzenia

419 979,68 zł

-

-

-

-

-

47

87 127,01 zł

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49

Pojazdy wolnobieżne
Wyposażenie domów
pogrzebowych (Ciemięrzowice,
Zadąbrowie, Niziny)
Siłownia plenerowa Wacławice

15 396,60 zł

-

-

-

-

-

50

Urny wyborcze

8 184,42 zł

-

-

-

-

-

51

Dekoracje świąteczne

27 473,49 zł

-

-

-

-

-

52

Piłko-chwyty w Ciemięrzowicach

4 000,00 zł

-

-

-

-

-

40
41
42
43
44

48

527 350,30 zł

18 324,60 zł

58 079,95 zł

2.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Materiał

Suma
Rok budowy
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczenia
budynku
1. Jednostka nie wykazuje mienia do ubezpieczenia systemem sum stałych
3.
Lp.
1.

Ścian

Suma
Rok budowy
ubezpieczenia
budynku
Jednostka nie wykazuje mienia do ubezpieczenia systemem sum stałych
Przedmiot ubezpieczenia

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach
Suma
Rok budowy
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczenia
budynku
Budynek Szkoły Podstawowej,
1.
5 111 499,42 zł
1966/ 67
ul. Szkolna 1

Ścian

3.

Budynek Szkoły, Duńkowiczki
Wyposażenie i urządzenia Gimnazjum Publiczne
Wyposażenie i urządzenia Szkoła Podstawowa
Wyposażenie i urządzenia Przedszkole Samorządowe

4.
5.
6.

5.
Lp.
1.
2.
3.

Budynek Szkoły Podstawowej,
Drohojów 151A
Budynek Gimnazjum, Drohojów
151A
Sala Gimnastyczna, Drohojów

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

Ścian

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

cegła palona

płyty żelbetowe

-

blacha

2 015 561,47 zł

2001

cegła palona

płyty żelbetowe

płyty
żelbetowe

62 336,78 zł

1945
-

murowane
-

betonowe
-

-

papa
termozgrzewalna,
blacha trapezowa
blacha
-

49 258,08 zł

-

-

-

-

-

20 384,48 zł

-

-

-

-

-

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

konstrukcja
drewniana
konstrukcja
murowana
w obrębie

kryty papą

blacha

-

blacha

nad częścią

blacha

267 796,21 zł

Zespół Szkół w Drohojowie
Przedmiot ubezpieczenia

Pokrycie dachu

Materiał

4.

Hala sportowa, ul. Szkolna 1

Stropodachu

Materiał

Gminna Biblioteka Publiczna

2.

Stropów

Materiał
Suma
ubezpieczenia

Rok budowy
budynku

Ścian
cegła pełna na zaprawie
cementowo-wapiennej

247 029,46 zł
1 681 050,82 zł

2000

konstrukcja murowana

2 043 967,88 zł

2009

szkieletowe, słupy i rygle wylewane

na mokro, wypełnione cegłą
ceramiczną

151A

4.

Wyposażenie i urządzenia (w tym
monitoring)

95 057,87 zł

-

Szkoła Podstawowa im. Płk. Czesława Mączyńskiego w Kaszycach
Suma
Rok budowy
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczenia
budynku
1. Budynek Szkoły, Kaszyce 213
221 273,96 zł
1938
2. Sala Gimnastyczna, Kaszyce 213
1 438 946,21 zł
2009

-

Stropodachu

Pokrycie dachu

cegła
murowane

sufit drewniany
-

-

blacha
blacha

Materiał
Ścian

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

-

-

-

-

-

-

-

-

Materiał
Ścian

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

murowane
murowane

murowane
murowane

-

blacha
dachówka

9.

10.

Szkoła Podstawowa w Walawie

-

Stropów

8.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Trójczycach
Suma
Rok budowy
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczenia
budynku
1. Budynek Szkoły, Trójczyce 110
442 054,32 zł
1963
2. Wyposażenie i urządzenia
14 759,99 zł

-

Ścian

7.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nizinach
Suma
Rok budowy
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczenia
budynku
1. Budynek Szkoły, Niziny 291
486 323,25 zł
1963/ 1982
2. Budynek gospodarczy
12 641,25 zł
1963

zaplecza płyty
stropodachu
korytkowe

Materiał

6.

Szkoła Podstawowa im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego w Małkowicach
Suma
Rok budowy
Lp.
Przedmiot ubezpieczenia
ubezpieczenia
budynku
Budynek Szkoły,
1.
1 494 793,38 zł
1998
Małkowice 102A
2. Wyposażenie i urządzenia
38 553,17 zł
-

zaplecza
żelbetowo prefabrykowane z
bloków
kanałowych
-

Materiał
Ścian

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

cegła
-

pustak - akerman
-

-

blacha
-

Materiał

Lp.
1.
2.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynek Szkoły, Walawa 60
Budynek gospodarczy

Suma
ubezpieczenia
495 370,02 zł
12 744,99 zł

Rok budowy
budynku

Suma
ubezpieczenia
770 744,91 zł

Rok budowy
budynku
1967

Ścian

1967

Ścian

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

cegła
cegła

drewno
drewno

drewno
drewno

blacha
dachówka

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

cegła

damesy

beton

blacha

cegła

beton

beton

papa

11. Szkoła Podstawowa w Zadąbrowiu
Lp.
1.
2.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynek Szkoły, Zabąbrowie 81
Budynek gospodarczy,
Zabąbrowie 81

Materiał

12 723,28 zł

12. Gminny Zakład Usług Wodnych
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Hydrofornia, Orły
Hydrofornia, Niziny
Hydrofornia, Wacławice
Przepompownia wody,
4.
Duńkowiczki
Pompownie, przepompownie
5 ścieków: Kaszyce, Ciemięrzowice,
Olszynka
Pompownie, przepompownie
6
ścieków: Niziny, Walawa
Pompownie, przepompownie
ścieków: Trójczyce, Wacławice,
7
Orły, Zadąbrowie, Drohojów,
Duńkowiczki, Hnatkowice
8. Oczyszczalnia ścieków, Niziny
8. Oczyszczalnia ścieków, Trójczyce
9. Oczyszczalnia ścieków, Kaszyce
Pompownie, przepompownie
10.
ścieków: Małkowice, Walawa
1.
2.
3.

Materiał
Suma
ubezpieczenia
1 008 313,13 zł
721 187,16 zł
213 052,81 zł

Rok budowy
budynku
1970
1970
1987

Ścian

Stropów

Stropodachu

Pokrycie dachu

cegła
cegła
pustak pianowy

betonowy
betonowy
betonowy

beton, papa
-

blacha
blacha
blacha

1982

obsypka ziemna

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 543 051,00 zł
6 013 539,64 zł
16 050,00 zł

2003
2007
1998

122 718,00 zł

2014

pustak
pustak
pustak
-

-

-

papa
blacha
blacha
-

14 860,76 zł
150 170,47 zł
445 877,45 zł
1 441 060,69 zł

11.

Wyposażenie i urządzenia (w tym
system monitorowania i
sterowania: oczyszczalnia
Trójczyce i Niziny)

1 188 853,60 zł

-

-

-

-

Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami.
Za stałe elementy należy uznać m.in. elementy wyposażenia i wystroju wnętrz nieruchomości,
trwale z nimi związane, a w szczególności:
 instalacje zewnętrzne i wewnętrzne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej,
grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej
(telefonicznej, teleinformatycznej i informatycznej, światłowodowej, domofonowej,
antenowej, alarmowej, kamery), linie elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo rozdzielczymi oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie
zaspokojeniu potrzeb ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego
własność oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu i znajdują się w
odległości nie większej niż 100 m od ubezpieczanych budynków i budowli;
 urządzenia i elementy stanowiące integralną część instalacji infrastruktury technicznej
i trwale z nią połączone (piece centralnego ogrzewania – co, instalacja ciepłej wody,
instalacja zimnej wody),
 trwałe zabudowy funkcjonalne: obudowy instalacji i grzejników,
 dźwigi (windy) i podnośniki osobowe i towarowe oraz podobne funkcjonalnie urządzenia,
 okna i drzwi wraz z oszkleniem, oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, zamknięcia
i zabezpieczenia przeciwwłamaniowe,
 wykładziny i okładziny ścian, podłóg, sufitów, tynki wewnętrzne i powłoki malarskie.
2.5. Pozostały przedmiot ubezpieczenia systemem pierwszego ryzyka:
1) nakłady inwestycyjne / adaptacyjne
Suma ubezpieczenia: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne
i instytucje kultury);
2) środki obrotowe
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne
i instytucje kultury);
3) gotówka i inne wartości pieniężne
Suma ubezpieczenie: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne
i instytucje kultury);
4) środki niskocenne, mienie z konta 013
Suma ubezpieczenia: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne
i instytucje kultury);
5) zbiory biblioteczne i księgozbiory oraz materiały archiwalne (w tym archiwum
zakładowe).
Suma ubezpieczenia: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne
i instytucje kultury);
6) mienie pracownicze
Suma ubezpieczenia 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne i instytucje
kultury), (1 000,00 zł / 1 os.);
7) mienie członków OSP uszkodzone lub zniszczone w czasie akcji ratowniczej lub
ćwiczeń, w tym w drodze na- i z- działań ratowniczych i ćwiczeń
Suma ubezpieczenia 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne i instytucje
kultury), w wartości rzeczywistej (1 000 zł / 1 os.)
8) wyposażenie jednostek OSP w miejscu przechowywania oraz wykorzystywane w
działaniach ratowniczych i ćwiczeniach, w tym w drodze na- i z- działań ratowniczych i
ćwiczeń; suma ubezpieczenia 50 000,00 zł w wartości rzeczywistej

9) znaki drogowe z konstrukcją wsporczą, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie
uliczne, ogrodzenia, wiaty, maszty flagowe, wyposażenie placów zabaw; suma
ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia;
10) urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych
(np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne,
wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.). Suma ubezpieczenia:
50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia;
11) budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia, balustrady,
przystanki, wiaty, maszty flagowe, sieci teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty małej
architektury itp.). Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia;
Limity odszkodowawcze w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Przedmiot ubezpieczenia
Maszyny, urządzenia, wyposażenie, środki niskocenne,
mienie z konta 013, zbiory biblioteczne, zbiory muzealne
Środki obrotowe
Gotówka i inne wartości pieniężne od kradzieży
z włamaniem
Gotówka i inne wartości pieniężne od rabunku w lokalu,
w tym podatki i inne opłaty zbierane przez sołtysów
Gotówka i inne wartości pieniężne od rabunku
w transporcie, w tym podatki i inne opłaty zbierane przez
sołtysów (teren RP)
Przedmioty szklane od stłuczenia

Suma ubezpieczenia (w zł)
100 000,00
10 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
10 000,00

3. Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia
 obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane):
 budynki – wartość księgowa brutto, z wyjątkiem budynków oznaczonych *, których suma
ubezpieczenia podana jest w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej,
(przedstawiony sposób szacowania ubezpieczeniowej wartości odtworzeniowej nowej i
zaproponowane sumy ubezpieczenia mają zastosowanie wyłącznie do celów
ubezpieczeniowych, nie będąc realizacją uprawnień zawodowych w zakresie szacowania
nieruchomości lub wykonywaniem czynności zawodowych szacowania nieruchomości bez
stosownych uprawnień)
 budowle; obiekty niepołączone trwale z gruntem; tymczasowe obiekty budowlane (np.
stragany, kioski), bramy ogrodzenia – wartość księgowa brutto
 obiekty małej architektury (w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne) – wartość
odtworzeniowa nowa
 pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT) – wartość księgowa brutto;
 sprzęt i urządzenia elektroniczne i techniczne - wartość księgowa brutto;
 środki niskocenne, mienie z konta 013 - wartość odtworzeniowa nowa;
 księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz materiały archiwalne - wartość rzeczywista
 zbiory i eksponaty muzealne – wartość księgowa brutto lub zgodna z wyceną;
 środki obrotowe – wartość wytworzenia lub zakupu
 mienie osób trzecich – wartość rzeczywista
 nakłady adaptacyjne i inwestycyjne - wartość odtworzeniowa nowa
 gotówka i inne walory pieniężne – wartość nominalna
 mienie pracownicze i członków OSP – wartość rzeczywista
 wyposażenie jednostek OSP – wartość rzeczywista

 budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych – wartość odtworzeniowa nowa
 znaki drogowe z konstrukcją wsporczą, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice
z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne – wartość
odtworzeniowa nowa
 urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych – wartość
księgowa brutto
 przedmioty szklane – wartość odtworzeniowa nowa
Uwaga: Zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany rodzaju wartości.
4. Warunki szczególne obligatoryjne:
 Przyjęcie treści definicji podanych w zapytaniu ofertowym
 Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym 2 000 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
 Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 13,9 m/s
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem sprzętu
elektronicznego)
 Przyjęcie podanej klauzuli strajków i zamieszek
 Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń
 Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
 Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów
 Przyjęcie podanej klauzuli szkód mechanicznych
 Przyjęcie podanej klauzuli szkód elektrycznych
 Przyjęcie podanej klauzuli rozmrożenia
 Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia przyczyn awarii
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie
 Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych
 Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
 Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
 Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie
 Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
 Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli
 Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych
 Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób
 Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia przepięć
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mediów gaśniczych
 Przyjęcie podanej klauzuli szkód w przedmiotach szklanych
 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych
 Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
 W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości,
zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne.
Jakiekolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące
proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie będą

miały zastosowania
 Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub wyłączenie
odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie to
lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny dachu
przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym stanie
wiedział bądź z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien
 Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym w wysokości 50 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, z włączeniem szkód powstałych
wskutek pomalowania, w tym graffiti, z limitem odszkodowawczym 10 000,00 zł
 Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody
w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się
poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą,
wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi)
 Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, dotyczy również szkód wskutek
nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach,
nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia
 Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek działania człowieka (do limitu
w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia),
tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu operatora
oraz błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji. Dla szkód
wynikających z upuszczenia sprzętu elektronicznego przenośnego ustalona zostaje franszyza
redukcyjna w wysokości 200,00 zł
 W odniesieniu do sprzętu elektronicznego o charakterze przenośnym, ochrona ubezpieczeniowa
obowiązuje poza miejscem ubezpieczenia – zgodnie z treścią klauzuli ubezpieczenia sprzętu
przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji
 Zakresem ubezpieczenia objęta jest wymiana zanieczyszczonej wody w basenach, z limitem
odszkodowawczym w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia.
 Dla księgozbiorów i zasobów archiwalnych oraz dokumentów wysokość szkody ustalana będzie w
oparciu o koszty materiałów, z jakich były wykonane oraz koszty nakładów i robocizny,
poniesione na odtworzenie zbiorów lub ich zabezpieczenie po szkodzie przed ich dalszą
degradacją. Ubezpieczenie pokrywa również koszty związane z zastosowaniem metod i technologii
aktualnie stosowanych - koszty te pokrywane są w ramach odpowiednich limitów.
 Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia księgozbiorów, zasobów archiwalnych i dokumentów
ustala się limit na pokrycie kosztów związanych z osuszaniem i renowacją uszkodzonego mienia,
w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
 W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków
odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody,
wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub innych
odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez konserwatora lub
inne służby technologii naprawy).
 W przypadku wystąpienia szkody w budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków,
odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR
(Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie
cenniki Sekocenbud dla obiektów zabytkowych. Przy ustaleniu wysokości odszkodowania nie
uwzględnia się̨ wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej
przedmiotu ubezpieczenia.
 W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie kwestionował
technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków. Ubezpieczyciel








uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o charakterze zabytkowym
maksymalnie do wysokości 30% zadeklarowanej wartości tego obiektu. Limit odpowiedzialności
na wszystkie zdarzenia wynosi 2 000 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w nasadzeniach (terenach zielonych)
do limitu w wysokości 5 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta.
Dla szkód, których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji
lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia
ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym
zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół
z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także
dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia
czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu
24 godzin
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,00 zł
Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych

Dodatkowo w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku:
 Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
 Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko wandalizmu
 Ochrona ubezpieczeniowa od ryzyka kradzieży oraz wandalizmu obejmuje również mienie, które
ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz. Mienie to powinno być zainstalowane
i zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia
śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia:
50 000,00 zł
 Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym 10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł
 W odniesieniu do ubezpieczenia ryzyka rabunku gotówki w trakcie transportu dokonywanego
przez pracowników ubezpieczyciel nie będzie wymagał stosowania zasad transportu w odniesieniu
do zabezpieczeń technicznych, jak i sposobu konwojowania poza określonymi w obowiązujących
na dzień zawarcia umowy przepisach i rozporządzeniach
 W ubezpieczeniu środków pieniężnych w transporcie ubezpieczeniem objęte są w szczególności
szkody powstałe w wyniku:
 kradzieży z włamaniem i rabunku ze środka transportu,
 śmierci lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę
nad powierzonym mieniem,
 ciężkiego uszkodzenia ciała osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę
nad powierzonym mieniem spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w kolizji lub wypadku albo w wyniku jego
pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna w środek transportu.
 W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia
o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
wiadomości o zdarzeniu
 Franszyzy i udziały własne:
Franszyza integralna: 200,00 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku, gdzie franszyza ta wynosi 100,00 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie
franszyza integralna wynosi 50,00 zł
Franszyza redukcyjna i udział własny - brak
5.





Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego
Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do kwoty 7 500 000,00 zł
Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu











Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu
otaczającym
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki
przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10%
Zniesienie franszyzy integralnej

II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona w granicach obowiązującego prawa odpowiedzialność
cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) Zamawiającego oraz osób objętych
ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku
z prowadzoną działalnością przez podmioty objęte ubezpieczeniem i wykonywaniem zadań gminy
oraz posiadanym, zarządzanym, administrowanym lub użytkowanym mieniem.
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał
miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed przewidzianym w prawie
terminem przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku,
albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się
za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone korzyści, jakie
poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) oraz zadośćuczynienie.
Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego, którym jest Zamawiający
oraz wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:
1) zwrotu poniesionych po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego kosztów działań mających
na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby okazały
się bezskuteczne;
2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu
z Ubezpieczycielem przez Ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności,
przyczyn i rozmiaru szkody.
W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest także do zapłacenia poniesionych
przez Ubezpieczonego, za zgodą Ubezpieczyciela, następujących kosztów pomocy prawnej,
związanych z postępowaniem dotyczącym odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę:
1) wynagrodzenie zewnętrznych pełnomocników procesowych, przy czym za wybór pełnomocnika
procesowego odpowiada Ubezpieczony;
2) koszty sądowe poniesione we wszystkich instancjach;
3) koszty czynności zmierzających do zawarcia i wykonania ugody;
4) koszty opinii biegłych, rzeczoznawców lub ekspertów oraz koszty tłumaczenia dokumentów
potrzebnych do obrony interesów prawnych Ubezpieczonego;
5) koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile
Ubezpieczony zobowiązany jest do ich pokrycia na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;
6) koszty podróży pracowników Ubezpieczonego do sądu oraz koszty podróży powrotnej do siedziby
Ubezpieczonego, jeżeli konieczne jest ich stawiennictwo przed sądem w charakterze strony,
świadka, podejrzanego, oskarżonego lub obwinionego.
Koszty pomocy prawnej obejmują również koszty poniesione w postępowaniu karnym
lub administracyjnym przez Ubezpieczonego lub pracowników Ubezpieczonego, o ile postępowania

te mają związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę lub wysokości szkody
objętej ochroną ubezpieczeniową.
Jeżeli odpowiedzialność Ubezpieczonego jest ustalana w postępowaniu przed sądem polubownym
(arbitrażowym), koszty związane z udziałem Ubezpieczonego w takim postępowaniu pokrywane są
w zakresie i do wysokości, jakie wynikają z przepisów o kosztach sądowych ponoszonych
przed sądami powszechnymi.
Definicje:
 wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa lub powstanie czystej straty finansowej
 szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego
zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
 szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości,
w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
 czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową
 podlimit – limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej; podlimit odnosi się zawsze do rocznego okresu ubezpieczenia
Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Australii
2. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:
a) szkody związane z przeniesieniem ognia oraz szkody wyrządzone wskutek wybuchu,
bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
b) szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją sieci i urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym w związku z cofnięciem się
cieczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
c) szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, z podlimitem
200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
d) szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego, którym
powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, z podlimitem
200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
e) szkody wyrządzone w związku z zawartymi umowami na dostawę wody o odpowiednich
parametrach i ciśnieniu i odbiór ścieków, zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r,
poz. 328) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz w sprawie warunków, jakim powinna
odpowiadać woda zdatna do picia i na potrzeby gospodarcze, z podlimitem 200 000,- zł na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
f) szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem wody do obrotu, w tym za zatrucia pokarmowe
i przeniesienie chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia)
i zakażeń wśród ludzi i zwierząt, z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
g) szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek wadliwości produktów (wody)
dostarczonych przez ubezpieczonego (w tym poprzez zmieszanie/połączenie), z podlimitem
200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
h) szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym celem
wykonania usługi, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
i) szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach podczas wykonywania obróbki,
naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia, podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych, budowy
wodociągów i kanalizacji itp. lub innych czynności, prac i usług, z podlimitem 200 000,00 zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
j) szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek
blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę
okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone
wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego

wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego
budynku, z podlimitem 200 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 20 000,00 zł
na jeden lokal,
k) szkody wyrządzone w związku zarządzaniem przez Wójta Gminy Orły drogami publicznymi
(budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów
inżynierskich), zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017, poz. 2222 z późn. zm.), głównie w art. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach
prawnych oraz drogami wewnętrznymi, a w szczególności:
 spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym
z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo
tłucznia,
 wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg, jezdni, chodników (śliskość nawierzchni,
zaśmiecenie, namuły itp.),
 spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie
drogowym,
 wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi
przedmiotami i materiałami,
 powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów,
 wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, jazów, estakad, kładek
(w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji),
pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego
lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego,
 spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
 powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych,
nieprawidłowym stanem technicznym urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, jeśli
ubezpieczającemu można przypisać w zakresie tym odpowiedzialność, takich jak: brak lub
uszkodzenia pokrywy studni i kratek ściekowych oraz włazów kanalizacji, a także niewłaściwie
posadowione urządzenia techniczne, wodociągowe i kanalizacyjne pod ziemią,
 wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia
odprowadzające wodę z pasa drogowego,
 spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym
wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami
nawierzchni,
 spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,
 powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem
lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową,
 powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
 powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a także zalewania
upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,
 uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg,
a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg,
 uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa
drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa
drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem
i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze
oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych
bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Długość zarządzanych dróg publicznych: 40 km, w tym dróg o nawierzchni nieutwardzonej 5,514
km, 2 mosty oraz drogi wewnętrzne 183 km, w tym nieutwardzone 163
Powyższe obejmuje: drogi oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu zlokalizowane w pasie drogowym, m.in.

jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, skarpy, nasypy, rowy, oświetlenie uliczne, urządzenia
bezpieczeństwa ruchu, przepusty pod drogami, obiekty mostowe.
Uwaga: zarządcy drogi nie zwalnia z odpowiedzialności brak świadomości niewłaściwego stanu
drogi.
Drogi przejęte w zarząd w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną
ubezpieczeniową.
l) szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów żywnościowych
w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych
przez wszystkie jednostki (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające na zarażeniu
salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody
spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego
przez Ministra Zdrowia), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
m) szkody wyrządzone w związku z organizacją obozów, kolonii, wyjazdów dla dzieci i młodzieży,
imprez plenerowych itp., bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe,
n) szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania
z cudzej rzeczy, z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
o) szkody powstałe w związku z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości, o ile
nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC rzeczoznawców majątkowych, z podlimitem
200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
p) szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców i instalacji gazowych oraz pieców
c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla, bez podlimitu, do wysokości sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
q) szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników przyległych do administrowanych
nieruchomości, budynków oraz powierzchni dachowych w okresie zimowym, z podlimitem
200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
r) szkody wyrządzone przez drzewostan na terenach, których właścicielem jest ubezpieczony
i za który ponosi odpowiedzialność, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
s) szkody wyrządzone przez jednego Ubezpieczonego innemu Ubezpieczonemu, objętych jedną
umową ubezpieczenia, z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
t) szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni), z podlimitem 50 000,00 zł
na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 10 000,00 zł na jeden wypadek ubezpieczeniowy
w odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych przez wyznaczone osoby
i/lub zamykanych na czas pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem przechowywanych rzeczy
oraz z podlimitem 10 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 1 000,00 zł na jeden
wypadek ubezpieczeniowy w odniesieniu do innych miejsc przechowywania rzeczy,
u) szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane
do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem
sądu, osoby skazane podejmujące pracę na rzecz Ubezpieczonych, osoby odpracowujące czynsz
lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, z podlimitem 200 000,00 zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
v) szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych
osób, za które ponosi odpowiedzialność (z wyłączeniem ryzyka kradzieży), z podlimitem
200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
w) szkody wytrządzone w związku z administrowaniem cmentarzem, z podlimitem 200 000,00 zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
x) szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym
imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych
i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki

ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia dla szkód spowodowanych pokazem
sztucznych ogni i fajerwerków (przeprowadzanym przez profesjonalne firmy),
y) szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem
ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe,
z) szkody wyrządzone przez podmioty objęte zamówieniem, w szczególności placówki oświatowe,
w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, holu lub innych pomieszczeń na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów itp.,
bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
aa) szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
bb)
szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta (głównie psy), za które ubezpieczonemu może
być przypisana odpowiedzialność, z podlimitem 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
cc) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe
i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy,
niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem
wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30.10.2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1773 z późn. zm.), z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe.
3. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 300 000,00 zł w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych wyżej.
4. Warunki szczególne obligatoryjne:
 Przyjęcie treści definicji podanych w zapytaniu ofertowym
 Rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy oraz podmiotów objętych zamówieniem o czyste straty
finansowe (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów
normatywnych), przez które należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu
lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej, z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
 Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa
 Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin
 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC
 Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
 Ubezpieczyciel powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do ubezpieczyciela na podstawie art. 822
§ 4 Kodeksu cywilnego oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym
w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności
przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub zadośćuczynienia
 Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczyciela o zgłoszeniu
przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia
oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do Ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni
wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu
cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio
do Ubezpieczyciela, Ubezpieczający i Ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia
zawiadomienia w terminie.
 Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
 Franszyzy i udziały własne:

a) w szkodach rzeczowych franszyza integralna – 200,00 zł; franszyza redukcyjna, udział własny
– brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak
b) w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza
redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia
ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy
redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak
c) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, franszyza
redukcyjna, udział własny – brak
d) w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza integralna –
brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 2 000,00 zł, udział własny –
brak
5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
 Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat
finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów
normatywnych) ze 100 000,00 zł do 300 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
 Przyznanie Ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie
odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą
 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego
 Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
 Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
 Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
 Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych
III.
1.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Wymagany zakres ubezpieczenia:
Wszelkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie ubezpieczenia,
o ile nie są wyraźnie wyłączone, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków obligatoryjnych
i zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego,
a w szczególności powstałe w wyniku:
 zdarzeń losowych, w tym: huraganu, działania wody, powodzi, wilgoci;
 zdarzeń technicznych lub technologicznych, w tym: błędów konstrukcyjnych, wadliwych
materiałów, wad produkcyjnych niewykrytych w trakcie konstrukcji, w czasie produkcji
i w czasie montażu, indukcji, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;
 działania człowieka; kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego i świadomego zniszczenia
przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, dewastacji, wandalizmu, niewłaściwego
użytkowania, nieostrożności, błędnej obsługi, zaniedbania, braku kwalifikacji, błędu operatora,
upuszczenia/upadku),
obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy,
w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu
(w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia
pozostałości, rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych
oraz zwiększone koszty działalności.
Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP; sprzęt przenośny – Europa

2. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest m.in.:
 komputery, laptopy, notebooki, netbooki, tablety, ultrabooki, notepady;
 stacje robocze, serwery;
 urządzenia i instalacje sieci komputerowej, urządzenia dostępowe;
 monitory, procesory, dyski i inne nośniki danych, napędy, pamięci, wyświetlacze, mysz,

klawiatura, podzespoły elektroniczne;
sprzęt kopiujący, w tym kserokopiarki;
plotery;
urządzenia drukujące;
tablice elektroniczne, tablice interaktywne;
telewizja przemysłowa;
urządzenia i narzędzia laboratoryjne, kontrolne, badawcze, pomiarowe, optyczne itp.;
system i urządzenia klimatyzacyjne;
system i urządzenia monitoringu;
sprzęt służący do transmisji i zapisu głosu, obrazu lub innych informacji;
sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania i prezentowania lub przekazywania
informacji;
 telefaksy, faksy, telefony, centrale, terminale, aparaty fotograficzne, kamery wideo, skanery,
zasilacze, modemy, rzutniki, projektory;
 inne, niewymienione wyżej.
Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące
powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega
żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia.











3. System ubezpieczenia
• sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny od szkód materialnych - systemem sum stałych,
• koszt odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania – systemem pierwszego ryzyka
• wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka
• zwiększone koszty działalności – systemem pierwszego ryzyka
 koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie, obejmujące w szczególności koszty:
a) tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,
b) tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych,
c) zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych,
d) dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych
oraz w godzinach nocnych),
e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie
przetwarzania danych);
maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 3 miesiące.
 koszty nieproporcjonalne - obejmujące w szczególności koszty:
a) jednorazowej procedury przeprogramowania,
b) zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych,
c) transportu do i z pomieszczeń zastępczych.
Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy; franszyza integralna: 2 dni
Koszt odtworzenia danych i oprogramowania
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł
Wymienne nośniki danych
Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł
Zwiększone koszty działalności
Suma ubezpieczenia: koszty nieproporcjonalne 10 000,00 zł, koszty proporcjonalne
10 000,00 zł
Wykaz sprzętu deklarowanego do ubezpieczenia systemem sum stałych

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
1. Urząd Gminy Orły

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

2.

Centrala telefoniczna

3.

Serwery

231 183,42 zł
7 533,75 zł
87 287,30 zł

4.

Kserokopiarki

55 582,74 zł

5.

Monitoring wizyjny
Sprzęt elektroniczny stacjonarny- Szkoły na terenie Gminy
Orły
Sprzęt nagłaśniający
Sprzęt elektroniczny przenośny- Szkoły na terenie Gminy
Orły
Sprzęt elektroniczny przenośny

30 583,11 zł

6
7
8
9

10 Aparat oddechowy
Zestawy komputerowe stacjonarne- mieszkańcy Gminy
11 Orły- wg Projektu ,,wykluczenie cyfrowe”*-traktowany
jako przenośny
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

54 841,20 zł
26 490,03 zł
444 847,95 zł
47 577,44 zł
4 650,05 zł
446 342,40 zł

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

82 053,56 zł

2.

Sprzęt elektroniczny przenośny

13 316,28 zł
3. Gminna Biblioteka Publiczna

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

16 383,36 zł

2.

Sprzęt elektroniczny przenośny

5 310,00 zł

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Orłach
Gimnazjum Publiczne
1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

2.

wideoprojektor

2 570,54 zł

3.

Zestaw interaktywny

4 531,71 zł

4.

Sprzęt elektroniczny przenośny

25 280,36 zł

24 609,65 zł
Szkoła Podstawowa

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

5 874,57 zł

2.

Kserokopiarka

1 100,00 zł

3.

wideoprojektor

2 570,00 zł

4.

Sprzęt elektroniczny przenośny

20 499,20 zł
Przedszkole Samorządowe

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

3 049,00 zł

2.

Sprzęt elektroniczny przenośny

5 123,86 zł
5. Zespół Szkół w Drohojowie
Gimnazjum Publiczne

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

78 452,90 zł

2.

Projektor

11 610,54 zł

3.

Kserokopiarka

5 660,00 zł

4.

Tablica interaktywna

6 690,00 zł

5.

Sprzęt elektroniczny przenośny

68 932,00 zł
Szkoła Podstawowa

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

37 754,50 zł

2.

Kserokopiarka

5 020,60 zł

3.

Sprzęt elektroniczny przenośny

9 286,00 zł
6. Szkoła Podstawowa w Kaszycach

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

6 963,80 zł

2.

Kserokopiarki

3 000,01 zł

3.

Projektor

7 491,64 zł

4.

Tablica interaktywna

3 205,00 zł

5.

Zestaw interaktywny

11 174,00 zł

6.

Sprzęt elektroniczny przenośny

21 948,01 zł
7. Szkoła Podstawowa w Małkowicach

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

15 682,36 zł

2.

Kserokopiarki

2 300,00 zł

3

Projektor

6 151,04 zł

4

Tablica interaktywna

5

Sprzęt elektroniczny przenośny

2 989,00 zł
26 173,65 zł
8. Szkoła Podstawowa w Nizinach

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

20 482,22 zł

2.

Kserokopiarka, drukarka wielofunkcyjna

2 999,99 zł

3

Wideoprojektor

3 047,00 zł

4

Tablica interaktywna

8 650,00 zł

5.

Zestaw interaktywny

5 904,00 zł

5

Sprzęt elektroniczny przenośny

16 112,50 zł
9. Szkoła Podstawowa w Trójczycach

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

2 442,00 zł

2.

Kserokopiarki

5 899,00 zł

3.

Tablica interaktywna

5 574,00 zł

4.

Projektor

5 721,97 zł

5.

Sprzęt elektroniczny przenośny

21 766,77 zł
10. Szkoła Podstawowa w Walawie

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

23 798,74 zł

4

Sprzęt elektroniczny przenośny

7 185,60 zł
11. Szkoła Podstawowa w Zadąbrowiu

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

16 671,29 zł

2

Kserokopiarki

2 300,00 zł

3

Tablica interaktywna

2 989,00 zł

4

Projektor

2 544,00 zł

5

Wideoprojektor

2 570,54 zł

5

Sprzęt elektroniczny przenośny

13 023,25 zł
13. Gminny Zakład Usług Wodnych

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

10 264,48 zł

2.

Sprzęt elektroniczny przenośny

9 667,40 zł

Suma ubezpieczenia określona została w wartości księgowej brutto za wyjątkiem przedmiotów
deklarowanych do ubezpieczenia w okresie wykonywania zamówienia w wartości szacunkowej
odtworzeniowej nowej.

4.




Warunki szczególne obligatoryjne
Przyjęcie treści definicji podanych w zapytaniu ofertowym
Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem
Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju)

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny bez względu na wiek (rok produkcji)
 Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody
w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo znajdowało się
poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem, naprawą,
wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami ratowniczymi).
Postanowienia niniejszego rozszerzenia w żaden sposób nie mogą ograniczać zakresu
ubezpieczenia sprzętu przenośnego
 Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty
odszkodowania w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest
możliwa, nie mają zastosowania
 W przypadku istnienia zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia obligujących
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu
elektronicznego, w tym jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony
również wtedy, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez własne służby; przy czym
obowiązek dokonywania konserwacji i przeglądów ma zastosowanie tylko wtedy, jeśli wynika
z przepisów prawa
 Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach określonych w niniejszym ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje również sprzęt, który ze względu na swój charakter
znajduje się na zewnątrz budynków, budowli lub obiektów budowlanych lub poza nimi. Na takich
samych warunkach ochroną objęte są te elementy składowe sprzętu na zewnątrz, które znajdują się
wewnątrz wskazanych wyżej budynków, budowli lub obiektów budowlanych (dotyczy m.in.
konsoli i operatorek stanowiących część systemu monitoringu itd.).
 W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania
w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego
przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej – w kwocie odpowiadającej wartości
niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła
oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej wartości
kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych
lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach technicznych.
 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody w odniesieniu do sprzętu, który
ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych
warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcją producenta), spowodowane przez uszkodzony
system klimatyzacyjny.
 W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata
odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości
poniesionych kosztów w związku z wymianą /zakupem zniszczonych, uszkodzonych
lub utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych
lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych
z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów,
a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności – w kwocie odpowiadającej poniesionym
kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia
 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji.
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie
 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia)
 Przyjęcie podanej klauzuli strajków i zamieszek
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń
 W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia
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o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego
wiadomości o zdarzeniu; w zakresie pozostałych ryzyk – termin zawiadomienia o szkodzie zgodny
z podana klauzulą zgłaszania szkód
Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego
w pojazdach samochodowych
Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji
Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
(wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku w ramach
ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną 300,00 zł.
Dla szkód, których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji
lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia
ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym
zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół
z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także
dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia
czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu
24 godzin.
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych
Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych
Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak
Udział własny 5% wartości szkody, nie więcej niż 500,00 zł
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu
Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki
przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia)
Udział własny – zniesiony

IV.

Ubezpieczenie NNW sołtysów

1. Ubezpieczający: Gmina Orły
2. Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu
ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego
3. Zakres ubezpieczenia: ograniczony do wypadków czasie wykonywania zadań i czynności
na rzecz Gminy oraz w drodze do i z miejsc wykonywania tych zadań i czynności. Świadczenia
podstawowe.
4. Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł/ 1 os. w przypadku śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu

5. Liczba Ubezpieczonych: 13 osób
6. Warunki szczególne obligatoryjne:
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
 Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
 Franszyzy integralna i redukcyjna, udział własny - brak
7. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
 Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń opisanych
powyżej
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania korespondencji związanej z likwidacją szkód,
kierowanej do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (Ubezpieczający,
Ubezpieczony), za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego, InterBroker Sp. z o.o. w Toruniu współpracującego z Mentor SA Oddział w Rzeszowie – zwanych
dalej „brokerem”.
W sytuacjach niecierpiących zwłoki dopuszcza się przekazywanie przez Wykonawcę
korespondencji, o której mowa w pkt 1, bezpośrednio Zamawiającemu bądź innym osobom
zainteresowanym (Ubezpieczający, Ubezpieczony), jednakże z równoległym powiadamianiem
o niej brokera.
Korespondencja, o której mowa w pkt 1, może być prowadzona pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.
Korespondencja, o której mowa w pkt 1, w szczególności obejmuje:
1) przekazywanie informacji o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody – nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia szkody,
2) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody) określanie
dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy
i wartości szkody oraz wysokości odszkodowania,
3) zawiadomienia o niemożliwości zakończenia postępowania likwidacyjnego w ciągu 30 dni
od zgłoszenia szkody, wraz z podaniem uzasadnienia,
4) określanie przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie decyzji
kończącej postępowanie likwidacyjne,
5) pisemne informowanie Zamawiającego oraz brokera o każdej decyzji odszkodowawczej.
Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia
z Zamawiającym/ Ubezpieczonym/ poszkodowanym dogodnego dla obu stron terminu
przeprowadzenia oględzin szkody. Dokonanie przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin
szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym
z Zamawiającym terminie. W razie niedokonania przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin
w określonym wyżej terminie, Zamawiający ma prawo przystąpić do usuwania następstw szkody.
W takich przypadkach wysokość szkody i odszkodowania będzie ustalona na podstawie
protokołu sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:
 dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu
z ewidencji środków trwałych),
 protokołu sporządzonego na okoliczność szkody,
 dokumentu potwierdzającego wysokość szkody, np. kosztorys lub faktura
wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody.
W przypadku konieczności dokonania dodatkowych oględzin szkody, Wykonawca przeprowadza
je w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
Oględziny szkody mogą nastąpić w innym terminie, niż określony w pkt 5 i 6, w drodze
indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

W przypadku roszczeń kierowanych do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z zakresu
odpowiedzialności cywilnej wykonawca zobligowany jest zasięgnąć opinii Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego odpowiedzialności za zaistniały wypadek
ubezpieczeniowy.
Wykonawca może żądać wyłącznie dokumentów i informacji adekwatnych do rodzaju szkody,
jej przyczyn i okoliczności i niezbędnych do ustalenia swojej odpowiedzialności oraz wysokości
odszkodowania. Żądanie dokumenty i informacje winny być określone wyczerpująco, czytelnie
i w sposób niebudzący wątpliwości adresata. Wykonawca nie może powtórnie żądać
dokumentów i informacji wcześniej przekazanych, a konsekwencje ich zagubienia lub utraty
przez Wykonawcę w żadnym razie nie mogą obciążać Zamawiającego i wpływać na wydłużenie
procesu likwidacji szkody i wypłaty należnego odszkodowania.
W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może
tylko dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych
(Ubezpieczający, Ubezpieczony).
Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminach określonych w art. 817
§ 1 i 2 k.c., o ile nie przyjął fakultatywnej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania,
pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 30-dniowy termin na ostateczną wypłatę
odszkodowania, o którym mowa w art. 817 § 1, nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany
nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które mają wpływ na ustalenie
wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności
Wykonawcy albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania
karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych.
Na żądanie Zamawiającego lub brokera Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia w przeciągu
3 dni roboczych od otrzymania zapytania informacji, na jakim etapie jest likwidowana szkoda.
Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie złożone przez Zamawiającego
lub za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania.
Wykonawca oświadcza, iż do rozstrzygnięcia procedury likwidacyjnej wystarczające są kopie
dokumentów przesyłane w formie elektronicznej (e-mailem lub faksem). Niniejsze postanowienie
nie dotyczy szkód osobowych, w odniesieniu do których Wykonawca może wymagać
od poszkodowanego oryginałów dokumentów.
Wykonawca
oświadcza,
że wypłaty
odszkodowań
z ubezpieczeń
majątkowych
dla Zamawiającego bądź innych osób uprawnionych (Ubezpieczający, Ubezpieczony) będą
przyznawane w wartości brutto (z podatkiem VAT). Dotyczy to zarówno odszkodowań
wypłacanych na podstawie oryginału faktury naprawy lub zakupu, albo jej kopii, jak również
odszkodowań wypłacanych w oparciu o kosztorys odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego
lub utraconego przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.
Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę
na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli
mu stosownych uprawnień.
Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu o przebiegu ubezpieczeń do brokera
ubezpieczeniowego Zamawiającego na każdy jego wniosek, w terminie 5 dni roboczych od daty
złożenia wniosku.
Zamawiający (Ubezpieczony) ma prawo do wglądu do dokumentacji złożonej przez
poszkodowanego u Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego i Ubezpieczających/
Ubezpieczonych o każdej decyzji odszkodowawczej.

