ZP.272.2.18.2018

ZAŁĄCZNIK NR 4
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający
Zamawiający (Ubezpieczający)
Powiat Zduńskowolski
98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
NIP: 829-16-24-435
REGON: 730934795
PKD: 84.11

Ubezpieczony
Powiat Zduńskowolski
98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
NIP: 829-16-24-435
REGON: 730934795
oraz Jednostki Organizacyjne Powiatu Zduńskowolskiego:
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
NIP: 829-15-19-336
REGON: 730934909
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61a
NIP: 829-152-67-15, REGON: 730940502
Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Złotnickiego 25
NIP: 829-17-39-411, REGON: 364073681
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli 98-220
Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 4
NIP: 829-101-11-93, REGON: 731002160
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3A
NIP: 829-13-99-323, REGON: 000734972
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Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
98-220 Zduńska Wola, Wojsławice 119
NIP: 829-166-47-42, REGON: 100215890
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 17
NIP: 829-17-05-524, REGON: 100558207
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
NIP: 829-17-05-524, REGON: 100558207
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli
90-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
NIP: 829-17-05-524, REGON: 100558207
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Obrońców Westerplatte w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10
NIP: 829-12-22-895, REGON: 000192324
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
98-220 Zduńska Wola, Wojsławice 118
NIP: 829-11-97-080, REGON: 000095880
Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli oraz Bursa Szkolna
w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11
NIP: 829-15-76-191, REGON: 731026545
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 6
NIP: 8291276371, REGON:731639302
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 6
NIP: 829-174-17-15, REGON: 368063136
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
98-220 Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
NIP: 829-106-47-81, REGON: 000733429
Centrum Kształcenia Ustawicznego
98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
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NIP: 829-171-63-38, REGON: 100722457
Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61
NIP: 829-11-13-249, REGON: 000195162
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
98-220 Zduńska Wola, ul. Zielona 59a
NIP: 829-162-77-93, REGON: 731635630
W zakresie ubezpieczenia NNW kierowców i pasażerów: osoby fizyczne spełniające
warunki określone w Część II B.
2. Przedmiot zamówienia – rodzaje ubezpieczeń
Część

Opis

Część I

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej

Część II

Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, Zielona Karta, AutoCasco,
NNW, Assistance, Auto-Szyby

Część III

Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych

3. Termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia)
Część
Okres ubezpieczenia
Część I

1 rok: od 01.01.2019 do 31.12.2020

Część II

Począwszy od daty ekspiracji dotychczasowych polis, na okres
2 lat.

Część III

01.01.2019 – 31.12.2019

4. Płatność składki w skali rocznej
Część
Płatność składki
Część I

Ratalnie: 4 równe raty co trzy miesiące

Część II

Jednorazowo

Część III

Ratalnie: 4 równe raty co trzy miesiące
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Składka będzie płatna przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto.
Termin płatności pierwszej raty składki albo składki jednorazowej nie może być krótszy niż
30 dni od dnia wystawienia polisy ubezpieczeniowej.

Część I
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (Część I.1.)
oraz Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (Część I.2.)

Część I.1.
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

1. Podstawa prawna
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz aktualnie obowiązujące warunki
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (all risk) Wykonawcy, warunki ubezpieczenia
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk) Wykonawcy, ze zmianami
zaakceptowanymi przez strony.
2. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest:
a) mienie będące własnością Ubezpieczonego,
b) mienie będące własnością osób trzecich - mienie będące własnością Skarbu
Państwa albo innych Podmiotów, Organizacji, Stowarzyszeń, Fundacji, itp.,
przekazane do wykonywania działalności statutowej przez Ubezpieczonego,
c) mienie będące własnością osób trzecich, innych niż wymienione w pkt 2.b, z którego
Ubezpieczony korzysta na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa najmu,
użyczenia, leasingu, itp.), jeżeli na podstawie treści zawartych umów, ciąży na nim
obowiązek ubezpieczenia przedmiotowego mienia.
3. Wartość ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia
A. Ubezpieczenie mienia (poza sprzętem elektronicznym) od wszystkich ryzyk
Lp.

Rodzaj mienia

1.

Budynki / lokale – zgodnie
z załącznikiem nr 5 i 6

Wartość

System
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

odtworzeniowa

sumy stałe

106.662.500 zł
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księgowa
brutto

sumy stałe

3.431.513,25 zł

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

400.000 zł

księgowa
brutto

sumy stałe

10.412.476,68
zł

Środki niskocenne, wyposażenie poza
ewidencją środków trwałych

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

5.000.000 zł

6.

Mienie osób trzecich oraz mienie
przekazane/powierzone
Ubezpieczonemu na mocy decyzji
organów/instytucji państwowych

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

500.000 zł

7.

Środki obrotowe

zakupu/
wytworzenia

sumy stałe

601.466,17 zł

8.

Mienie pracownicze

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

416.000 zł
(832 os. x
500 zł)

9.

Gotówka od ognia i innych żywiołów

nominalna

pierwsze
ryzyko

100.000 zł

10.

Gotówka w transporcie

nominalna

pierwsze
ryzyko

50.000 zł

11.

Przezorna suma ubezpieczenia – wg
treści klauzuli (klauzula wspólna dla
ubezpieczenia mienia oraz sprzętu
elektronicznego)

2.

Budowle, obiekty sportowe (w tym
trybuny), pozostałe obiekty budowlane,
obiekty małej architektury, pomniki, itp.

3.

Nakłady adaptacyjne

4.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie

5.

1.000.000 zł

Podlimit dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku:
Wartość

System
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Nakłady adaptacyjne

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

10.000 zł

2.

Maszyny, urządzenia i wyposażenie

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

500.000 zł

3.

Środki niskocenne, wyposażenie poza
ewidencją środków trwałych

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

100.000 zł

4.

Środki obrotowe

zakupu/
wytworzenia

pierwsze
ryzyko

10.000 zł

5.

Mienie osób trzecich oraz mienie
przekazane/powierzone
Ubezpieczonemu na mocy decyzji
organów/instytucji państwowych

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

50.000 zł

Lp.

Rodzaj mienia

1.
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6.

Mienie pracownicze

7.

Gotówka od kradzieży z włamaniem oraz
rabunku, w tym podczas transportu

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

416.000 zł
(832 os. x
500 zł)

nominalna

pierwsze
ryzyko

50.000 zł

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Wartość

System
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
(wiek do 8 lat)

odtworzeniowa

sumy stałe

1.608.753,13 zł

2.

Sprzęt elektroniczny przenośny
(wiek do 8 lat)

odtworzeniowa

sumy stałe

697.335,55 zł

3.

Drukarki, scanery, urządzenia
kopiujące,itp.

odtworzeniowa

sumy stałe

301.602,06 zł

4.

Instalacje alarmowe i monitoringu

odtworzeniowa

sumy stałe

200.000 zł

5.

Dane i oprogramowanie

odtworzeniowa

pierwsze
ryzyko

1.351.150 zł

6.

Telefony komórkowe

odtworzeniowa

sumy stałe

10.000 zł

Lp.

Rodzaj mienia

1.

4. Postanowienia dodatkowe
4.1.

Pod pojęciem „budowli” rozumie się wszelkiego rodzaju: obiekty sportowe,
instalacje sportowe, trybuny zadaszone oraz niezadaszone, wiaty, wiaty
i przystanki autobusowe, ogrodzenia, bramy, murki, ławki, pergole, fontanny,
pomniki, place zabaw, skateparki i innego rodzaju tego typu instalacje, obiekty
małej infrastruktury, słupy, słupy ogłoszeniowe, lampy, maszty, znaki, ławki na
stałe związane z podłożem, siłownie zewnętrzne, infrastruktura obiektów
sportowych (w tym bieżnie, boiska, korty, itp.), stojaki do rowerów, itp.

4.2.

Suma ubezpieczenia budynków i budowli obejmuje wartość budynków i budowli,
wraz z urządzeniami i wyposażeniem związanych (przymocowanych
/zainstalowanych/połączonych) z budynkiem/budowlą oraz stałymi elementami
konstrukcyjnymi i wykończeniowymi (takimi jak np.: schody, poręcze, drzwi
wejściowe do budynku, pomieszczeń i piwnic, okna itp.), powłokami malarskimi
oraz innymi okładzinami sufitów, ścian i podłóg oraz wszelkiego rodzaju
instalacjami trwale związanych z budynkiem/budowlą i służących jego
funkcjonalności, zabudową trwałą (lady, itp.), a także elementami zewnętrznymi
budynków/budowli (rynny, rury spustowa, „śniegołapy”, instalacje grzewcze
w rynnach), w tym także solarów.
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4.3.

W przypadku budynków/lokali ubezpieczonych wg wartości odtworzeniowej, ceny
za 1m² określone w wycenach poszczególnych budynków
(zgodnie
z załącznikiem nr 6 - kolumna „przyjęta cena 1 m²”) są stałe w okresie trwania
ubezpieczenia i nie będą korygowane w przypadku zmian cen w budownictwie.
Wykonawca obowiązany jest je traktować jako wiążącą podstawę wyceny
wartości 1 m² w przypadku szkód. W związku z powyższym w zakresie
ubezpieczenia budynków nie będą miały zastosowania zapisy ogólnych
warunków ubezpieczenia Wykonawcy odnośnie niedoubezpieczenia oraz wypłaty
z proporcji.

4.4.

Suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie, za
wyjątkiem sum określonych w systemie na pierwsze ryzyko, gdzie pomniejszenie
(redukcja) następuje po wypłacie odszkodowania.

4.5.

Wszystkie składniki mienia objęte ochroną ubezpieczeniową mają
odzwierciedlenie w dokumentacji Ubezpieczonego, która będzie udostępniona
w przypadku szkody. Dlatego też nie stosuje się osobnych wykazów na potrzeby
ubezpieczenia.

4.6.

Wykonawca uznaje sposób określenia wartości poszczególnych grup
mienia/ryzyk i wg tej wartości określać będzie wartość szkody. W przypadku
odmiennych postanowień w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia odnośnie
systemów ubezpieczeń i sposobów określenia wartości poszczególnych
składników mienia, uznaje się je za nieważne.

4.7.

Wykonawca akceptuje fakt, że część budynków nie posiada ze względu na wiek
dokumentacji w postaci odbiorów częściowych i/lub końcowych. Fakt ten nie
może być przyczyną odmowy lub/albo ograniczenia odpowiedzialności
Wykonawcy w przypadku wystąpienia szkody.

4.8.

W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ochroną ubezpieczeniową
objęte są m.in.: sprzęt komputerowy, urządzenia ups, routery, serwery, tablety,
laptopy, telewizory, monitory, ekrany, ekrany multimedialne, pozostały sprzęt
elektroniczny, drukarki, scanery, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt muzyczny,
sprzęt nagłośnieniowy, projektory, rzutniki, kamery, telefony komórkowe,
radiotelefony, centrale telefoniczne, klimatyzatory, instalacje, itp.

4.9.

Sprzęt elektroniczny w wieku do 8 lat ujęty jest w ramach ubezpieczenia sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk, sprzęt elektroniczny starszy, ujęty jest
w pozycji „maszyny, urządzenia i wyposażenie” w ramach ubezpieczenia mienia.

4.10.

W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ochroną ubezpieczeniową
objęty jest też sprzęt użyczony Ubezpieczonemu m.in. przez TP S.A., MSWiA,
PWPW, ŁUW w Łodzi.

4.11.

Gotówka jest przechowywana oraz transportowana zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
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Opis budynków – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Zakres ubezpieczenia
A. Ubezpieczenie mienia poza sprzętem elektronicznym
Zakres ubezpieczenia obligatoryjnie obejmuje szkody powstałe w wyniku wszelkich
zdarzeń losowych, poza enumeratywnie wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
przy czym wyłączeniu nie podlegają:
ogień (pożar), uderzenie pioruna (bezpośrednie i pośrednie), eksplozja (wybuch, implozja),
upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, śnieg (w tym
zaleganie śniegu, bądź lodu na elementach konstrukcji dachów, bądź elementach nośnych
ubezpieczonych budynków, budowli), osuwanie się i zapadanie ziemi nie związane
z działalnością ludzką, huk ponaddźwiękowy, działanie dymu i sadzy (w tym: okopcenie,
osmalenie, przypalenie), uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, następstwa szkód
wodociągowych, zalanie rozumiane jako: niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się
wody, pary wodnej lub płynów z przewodów lub urządzeń (w tym wodociągowych,
kanalizacyjnych, grzewczych, technologicznych), lub wskutek topnienia śniegu lub lodu lub
wskutek opadu lub wskutek działania ludzkiego (w tym pracowników Zamawiającego),
szkody, szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych wskutek działania prądu
elektrycznego (na przykład spowodowane przez prąd przetężeniowy, przepięcie, defekty
urządzeń, defekty urządzeń pomiarowych, regulujących i zabezpieczających, wady izolacji
(powodujące np.: zwarcie, zwarcie międzyzwojowe, zwarcie z kadłubem, zwarcie doziemne),
szkody w urządzeniach elektrycznych, na skutek nagłej zmiany parametrów prądu
elektrycznego spowodowanej uderzeniem pioruna, zalanie, przewrócenie się drzew,
masztów i innych obiektów, kradzież z włamaniem i rabunek (do podanych limitów
odpowiedzialności) zniszczenie mienia wskutek akcji ratowniczej.
W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania zakres ubezpieczenia ograniczony
jest do ryzyk: ogień (pożar), uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego.

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Zakres ubezpieczenia obligatoryjnie obejmuje szkody powstałe w wyniku wszelkich
zdarzeń losowych, poza enumeratywnie wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia,
przy czym wyłączeniu nie podlegają:
ogień (pożar), uderzenie pioruna (bezpośrednie i pośrednie), eksplozja (wybuch,
implozja), upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad,
lawina, śnieg (w tym zaleganie śniegu, bądź lodu na elementach konstrukcji dachów,
bądź elementach nośnych ubezpieczonych budynków, budowli), osuwanie się
i zapadanie ziemi nie związane z działalnością ludzką, huk ponaddźwiękowy,
działanie dymu i sadzy (w tym: okopcenie, osmalenie, przypalenie), uderzenie
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pojazdu w ubezpieczony przedmiot, następstwa szkód wodociągowych, zalanie
rozumiane jako niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody, pary wodnej
lub płynów z przewodów lub urządzeń (w tym wodociągowych, kanalizacyjnych,
grzewczych, technologicznych), lub wskutek topnienia śniegu lub lodu lub wskutek
opadu lub wskutek działania ludzkiego (w tym pracowników Zamawiającego),
szkody, szkody powstałe w urządzeniach elektrycznych wskutek działania prądu
elektrycznego (na przykład spowodowane przez prąd przetężeniowy, przepięcie,
defekty urządzeń, defekty urządzeń pomiarowych, regulujących i zabezpieczających,
wady izolacji (powodujące np.: zwarcie, zwarcie międzyzwojowe, zwarcie
z kadłubem, zwarcie doziemne), szkody w urządzeniach elektrycznych, na skutek
nagłej zmiany parametrów prądu elektrycznego spowodowanej uderzeniem pioruna,
zalanie, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów,
przepięcia, przetężenia, działanie pola elektromagnetycznego, zjawisko indukcji,
powstałe w wyniku działania człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność,
zaniedbanie itp.),
kradzież z włamaniem i rabunek,
wady produkcyjne, konstrukcyjne, materiałowe, które ujawniły się po okresie
gwarancji,
dodatkowe koszty pracy, frachtu lotniczego, ekspresowego transportu, montażu,
demontażu, części zamiennych i przejazdów techników oraz ekspertów,
zniszczenie mienia wskutek akcji ratowniczej.
6. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne
Numer
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nazwa
Klauzula przepięć
Klauzula wandalizmu/dewastacji
Klauzula graffiti – podlimit do Klauzuli
wandalizmu/dewastacji
Klauzula ubezpieczenia szyb
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
i prac montażowych
Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej
Klauzula wypłaty odszkodowania za szkody powstałe
wskutek zalania wywołanego złym stanem
technicznym dachu lub nienależytego zabezpieczenia
otworów okiennych lub innych elementów obiektu
Klauzula składowania mienia
Klauzula zniszczenia mienia wskutek wycieku
substancji technicznych (płynów, gazów)
Klauzula pękania mrozowego rur
Klauzula aktów terroryzmu
Klauzula ubezpieczenia zepsucia środków obrotowych
Klauzula kradzieży zwykłej
Klauzula ubezpieczenia zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych

Limit
200.000 zł
100.000 zł
15.000 zł
20.000 zł
300.000 zł
500.000 zł
30.000 zł

250.000 zł
70.000 zł
50.000 zł
200.000 zł
10.000 zł
10.000 zł
10.000 zł
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14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych
Klauzula poszukiwania wycieków
Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia
pozostałości po szkodzie
Klauzula ubezpieczenia kosztów zabezpieczenia
mienia przed szkodą oraz kosztów ratownictwa
Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy
w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od
pracy oraz frachtu ekspresowego
Klauzula powołania rzeczoznawców
i ekspertów
Klauzula odtworzenia, oczyszczenia, osuszenia
mienia zniszczonego w wyniku zdarzenia losowego
Klauzula ubezpieczenia eksponatów, dzieł sztuki,
zbiorów bibliotecznych, zbiorów archiwalnych, strojów
ludowych
Klauzula ubezpieczenia mienia tymczasowo
magazynowanego lub/albo czasowo wyłączonego
z eksploatacji
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Klauzula reprezentantów
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowego
mienia
Klauzula automatycznej ochrony dla nowych
lokalizacji / jednostek
Klauzula przeniesienia mienia
Klauzula ubezpieczenia mienia poza miejscem
ubezpieczenia
Klauzula mienia przewłaszczonego
Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Klauzula wartości księgowej brutto
Klauzula niezmienności stanu faktycznego
w przypadku szkody
Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy
ubezpieczenia
Klauzula wypłaty zaliczki
Klauzula terminu dokonania oględzin
Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
Klauzula 72 godzin
Klauzula terminu zawiadomienia o szkodzie
Klauzula samolikwidacji szkód
Klauzula zastąpienia budynków i budowli oraz mienia
ruchomego
Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy
Klauzula przesyłania dokumentacji ubezpieczeniowej
i szkodowej
Klauzula płatności rat
Klauzula zapłaty składki
Klauzula zniesienia regresu
Klauzula stanu faktycznego
Klauzula braku możliwości wypowiedzenia umowy
ubezpieczenia przez Wykonawcę
Klauzula warunków i taryf

100.000 zł
50.000 zł
200.000 zł
200.000 zł

20.000 zł
25.000 zł
150.000 zł
400.000 zł
100.000 zł
1.000.000 zł

500.000 zł
100.000 zł
100.000 zł

10.000 zł
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49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

Klauzula ubezpieczenia dodatkowych
nieproporcjonalnych kosztów działalności
Klauzula ubezpieczenia dodatkowych
proporcjonalnych kosztów działalności
Klauzula ubezpieczenia przenośnego sprzętu
elektronicznego poza miejscem ubezpieczenia
Klauzula rozszerzająca odpowiedzialność
o ubezpieczenie nośników obrazu
w urządzeniach fotokopiujących (bębny selenowe)
Klauzula rozstrzygania sporów
Klauzula obowiązku informacyjnego
Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu
pomiędzy lokalizacjami
Klauzula lokalizacji

20.000 zł
60.000 zł

100.000 zł

100.000 zł

Wyłączenie przez Wykonawcę z ochrony ubezpieczeniowej klauzuli obligatoryjnej
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Treść klauzul – załącznik nr 7.
7. Klauzule dodatkowe – fakultatywne (dodatkowo punktowane)
Numer
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Nazwa
Klauzula ubezpieczenia szkód
w infrastrukturze drogowej i mostowej
Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych
Klauzula utraty wody wskutek awarii
Klauzula kosztów ewakuacji
Klauzula uderzenia pojazdu własnego
Klauzula przeoczenia
Klauzula strajków, rozruchów i zamieszek

Limit
500.000 zł
1.000.000 zł
20.000 zł
50.000 zł
20.000 zł
500.000 zł

Treść klauzul – załącznik nr 7.
8. Miejsce ubezpieczenia
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
Miejsca ubezpieczenia - 98-220 Zduńska Wola: ul. Złotnickiego 25, ul. Królewska
10, ul. Królewska 10a, ul. Żeromskiego 10, ul. Żeromskiego 3a, ul. Łaska 61a, ul.
Srebrna 2a, ul. Dąbrowskiego 6, ul. Żeromskiego 12, ul. Warszawska 3, ul. Getta
Żydowskiego 4, ul. Dolna 41
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61a
Powiatowy Zarząd Dróg w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Królewska 10, ul. Królewska 32, ul. Żeromskiego 12,
Wojsławice 118
Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli
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98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 4
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 3A
Dom Dziecka im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Wojsławicach
98-220 Zduńska Wola, Wojsławice 119
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego 17, ul. Srebrna 2a
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
Powiatowe Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zduńskiej Woli
90-220 Zduńska Wola, ul. Dolna 41
Zespół Szkół Zawodowych nr 1
98-220 Zduńska Wola, ul. Żeromskiego 10
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojsławicach
98-220 Zduńska Wola, Wojsławice 118, Wojsławice 114, Wojsławice 113,
Wojsławice 119
Zespół Szkół im. Kazimierza Kałużewskiego i Juliusza Sylli oraz Bursa Szkolna
w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 6
Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Dąbrowskiego 6
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II
98-220 Zduńska Wola ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
Centrum Kształcenia Ustawicznego
98-220 Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6
Zespół Szkół Elektronicznych im. Stanisława Staszica
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 61
Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej 98-220 Zduńska Wola,
ul. Zielona 59a
place zabaw, tereny rekreacyjne, itp. - na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
inne budowle i obiekty małej architektury na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
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gabloty szklane i tablice ogłoszeniowe na terenie Powiatu Zduńskowolskiego
wszystkie inne miejsca prowadzenia działalności przez Starostwo Powiatowe
Zduńskowolskie oraz Jednostki Organizacyjne Starostwa Powiatowego w Zduńskiej
Woli

9. Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna: nie stosuje się.
Udział własny: nie stosuje się
Franszyza redukcyjna: nie stosuje się

10. Składka
Wykonawca przedstawi składkę kwotowo i procentowo w podziale na poszczególne składniki
mienia oraz poszczególne klauzule.

11. Szkodowość
Rok 2015
Liczba szkód

Rodzaj ryzyka
Ubezpieczenie mienia od
wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od
wszystkich ryzyk
Razem

2

Wysokość wypłaconych
odszkodowań
801,41 zł

0

0 zł

2

801,41 zł

Rok 2016
Data szkody

Wysokość

Status

Opis

2016-08-01

1.047,11

ZLIKWIDOWANA

zalanie

2016-08-22

13.160,47

ZLIKWIDOWANA

dewastacja nawierzchni boiska oraz ogrodzenia

2016-09-02

672,35

ZLIKWIDOWANA

zalanie

2016-09-24

599,99

ZLIKWIDOWANA

uszkodzenie szyby w gablocie informacyjnej

2016-12-03

546

ZLIKWIDOWANA

zalanie

Status

Opis

Rok 2017
Data szkody

Wysokość

13

2017-02-03

185

ZLIKWIDOWANA

wybicie szyby

2017-05-22

710,88

ZLIKWIDOWANA

zalanie

2017-07-31

2.900

REZERWA

huragan – uszkodzenie sprzętu

2017-08-10

3.500

REZERWA

huragan – uszkodzenie sprzętu

2017-09-21

7.355,36

REZERWA

silny wiatr – uszkodzenie poszycia dachowego oraz zalanie

2017-10-06

1.125,18

ZLIKWIDOWANA

huragan – uszkodzenie ogrodzenia

2017-10-06

1.159

REZERWA

huragan – uszkodzenie placu zabaw

2017-10-11

1.136,78

ZLIKWIDOWANA

huragan – uszkodzenie elewacji budynku

2017-10-07

1.596,54

ZLIKWIDOWANA

przepięcie – uszkodzenie sprzętu

2017-10-07

2.900

REZERWA

przepięcie – uszkodzenie sprzętu

Rok 2018 wg stanu na dzień 18.09.2018 r.
Data szkody

Wysokość

Status

Opis
PRZEPIĘCIE

2018-04-13

3.712,14 zł

ZLIKWIDOWANA

2018-06-25

530,23 zł

ZLIKWIDOWANA

2018-09-05

9.000 zł

REZERWA

W TRAKCIE LIKWIDACJI – POŻAR BUDYNKU

Część I.2.
Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
1. Podstawa prawna
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz aktualnie obowiązujące warunki
ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Wykonawcy, ze zmianami zaakceptowanymi
przez strony.
2. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjnie):
Oczekiwany zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktowokontraktową Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe, w odniesieniu do wszystkich
rodzajów działalności (również w przypadku włączenia w trakcie trwania ochrony
ubezpieczeniowej nowych rodzajów działalności), poza zdarzeniami enumeratywnie
wyłączonymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz co najmniej za:
1) Szkody powstałe z tytułu czynu niedozwolonego (OC deliktowa);
2) Szkody powstałe z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania zobowiązania (OC
kontraktowa);
3) Szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań publicznych, w tym zadań władzy
publicznej (zadania własne, zadania zlecone oraz zadania wynikłe z zawartych
porozumień);
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4) Szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego lub decyzji administracyjnej
w przypadku stwierdzenia niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową
międzynarodową lub ustawą;
5) Szkody powstałe z powodu nieuzasadnionej przewlekłości postępowania albo wynikłe
z nie wydania aktu prawnego, jeżeli taki obowiązek przewidują przepisy prawa, po
stwierdzeniu we właściwym postępowaniu niezgodności z prawem nie wydania decyzji;
6) Szkody wyrządzone przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
umów cywilno-prawnych, kontraktów (np. menadżerskich), osób pochodzących
z wyborów, mianowania, nominacji, powołania, itp.;
7) Szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego, ani
osobami świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego
strony, a w szczególności osoby odbywające praktyczną naukę zawodu (praktykanci,
stażyści, itp.), osoby wykonujące prace społeczne, prace interwencyjne (w tym osoby
skierowane do przedmiotowych prac orzeczeniem sądu albo decyzją/postanowieniem
innych urzędów), itp.;
8) Szkody powstałe w związku z posiadaniem i użytkowaniem nieruchomości (w tym
budynków mieszkalnych) na podstawie prawa własności lub innych umów
cywilnoprawnych;
9) Szkody powstałe w związku z zarządzaniem i administrowaniem dróg publicznych,
obiektów mostowych oraz innych dróg i ciągów komunikacyjnych (chodników, dróg
rowerowych, parkingów, miejsc parkingowych, podjazdów, itp.), w tym szkody powstałe
w związku z:
a) złym stanem technicznym nawierzchni (wyrw, ubytków, kolein, itp.),
b) upadkiem, przewróceniem się, oderwaniem: drzew, nasadzeń oraz innych budowli
(np.: lampy oświetleniowe, słupki, itp.) lub ich części znajdujących się, w pasie
drogi, wszelkiego rodzaju studzienkami kanalizacyjnymi (i ich pokrywami),
c) upadkiem, przewróceniem się, oderwaniem: znaków drogowych, elementów
oświetlenia drogowego oraz świateł drogowych, a także ich wadliwym działaniem
albo brakiem działania,
d) niewłaściwym albo błędnym oraz brakiem oznakowania,
e) remontami, pracami modernizacyjnymi, pracami konserwacyjnymi,
f) następstwem warunków atmosferycznych (śnieg, oblodzenie, inny opad
atmosferyczny, itp.),
g) brakiem zgodnego z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odwodnienia,
h) kolizją z dziką zwierzyną,
jeżeli odpowiedzialność za powyższe ponosi Ubezpieczony;
10) Szkody powstałe w mieniu ruchomym (OC najemcy ruchomości), z którego
Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej
podobnej formy np. leasingu;
11) OC najemcy nieruchomości;
12) Szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania (OC za szkody wodnokanalizacyjne), które w myśl przepisów prawa lub podpisanych umów są własnością
lub w zarządzie/pod nadzorem Ubezpieczonego i za które ponosi odpowiedzialność;
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13) Szkody zalaniowe (OC za szkody zalaniowe), powstałe przez nieszczelne dachy,
stolarkę okienną, stolarkę drzwiową i nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, które
w myśl przepisów prawa lub podpisanych umów są własnością lub w zarządzie/pod
nadzorem Ubezpieczonego i za które ponosi odpowiedzialność;
14) Szkody powstałe w związku z wykonywaniem okresowych przeglądów
w użytkowanych budynkach, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa;
15) Szkody wyrządzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu;
16) Szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac porządkowych, w tym m.in
związanych z: wywozem śmieci i innych nieczystości, sprzątaniem budynków, ciągów
komunikacyjnych itp., sprzątaniem, odśnieżaniem i odladzaniem budynków wraz
z dachami, dróg dojazdowych, dziedzińców, podwórek, parkingów, placów zabaw,
ciągów komunikacyjnych, koszeniem traw, itp.; jeżeli w myśl przepisów prawa lub
podpisanych umów czynności te spoczywają na Ubezpieczonym;
17) Szkody powstałe w związku z wynajmowaniem przez Ubezpieczonego
lokali/pomieszczeń najemcom (zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom
gospodarczym, organizacjom, instytucjom itp.) – szkody w mieniu najemców, szkody
rzeczowe oraz szkody osobowe;
18) OC pracodawcy – szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy
pracy;
19) Szkody wyrządzone osobom nie będącym pracownikami Ubezpieczonego, ani osobom
świadczącym pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego
strony, a w szczególności osobom odbywającym praktyczną naukę zawodu
(praktykanci, stażyści, itp.), osobom wykonującym prace społeczne, prace
interwencyjne (w tym osoby skierowane do przedmiotowych prac orzeczeniem sądu
albo decyzją/postanowieniem innych urzędów), itp.;
20) Szkody powstałe w mieniu pracowników oraz osób świadczących pracę na podstawie
innych umów (w tym szkody w pojazdach mechanicznych);
21) Szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
22) Szkody w środowisku naturalnym, powstałe wskutek emisji, wycieku, przedostania się
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji trujących lub niebezpiecznych,
jeżeli odpowiedzialność za powyższe ponosi Ubezpieczony;
23) Szkody powstałe w związku z wykonywaniem zadań edukacyjnych, wychowawczych,
rekreacyjnych, kulturalnych, kultury fizycznej, itp.;
24) Szkody powstałe w związku z organizacją wycieczek, obozów, wyjazdów, wymian,
staży, praktyk, szkoleń, itp., w tym również szkody powstałe poza terenem RP;
25) Szkody z tytułu wykonywania opieki, w związku z organizacją wycieczek, obozów,
wyjazdów, wymian, staży, praktyk, szkoleń, itp., w tym również szkody powstałe poza
terenem RP;
26) OC za produkt;
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27) Szkody powstałe w związku z organizacją i przeprowadzaniem imprez,
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej, w tym
szkody powstałe podczas pokazów materiałów pirotechnicznych, itp.;
28) Szkody powstałe w związku z prowadzeniem stołówek oraz w związku z żywieniem
zbiorowym, w tym szkody powstałe wskutek zatruć pokarmowych oraz chorób
zakaźnych;
29) Szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych w związku ze świadczeniem
drobnych usług medycznych przez personel medyczny, typu: szczepienia, opatrunki,
przeglądy dentystyczne, badania wzroku, itp.;
30) Szkody powstałe w związku ze świadczeniem drobnych usług medycznych przez
personel medyczny - np.: czynności pierwszej pomocy, szczepienia, opatrunki,
przeglądy dentystyczne, badania wzroku, itp.;
31) Szkody powstałe w związku z działalnością/funkcjonowaniem obiektów sportowych,
placów zabaw, terenów rekreacyjnych, itp.;
32) Szkody w mieniu będącym w pieczy, pod ochroną/pod kontrolą Ubezpieczonego;
33) Szkody za mienie pozostawione w szatniach;
34) Szkody wzajemne pomiędzy podmiotami objętymi jedną umową ubezpieczenia, szkody
powstałe pomiędzy Ubezpieczonymi;
35) Koszty odtworzenia dokumentacji osób trzecich;
36) Czyste straty finansowe;
37) Szkody wynikłe z nieterminowego wykonania zobowiązania;
38) Szkody powstałe w związku z wykonywaniem
Ubezpieczonego przed datą początkową;

kontraktów

zawartych

przez

39) Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa.
40) Szkody powstałe w związku z prowadzeniem hoteli, internatów, burs i innych obiektów
noclegowych oraz związanych z zakwaterowaniem;

3. Sumy gwarancyjne / limity odpowiedzialności
Rodzaj ryzyka

Suma gwarancyjna na jedno
i wszystkie zdarzenia

OC deliktowa (pkt 2.1)

2.000.000 zł

OC kontraktowa (pkt 2.2)

2.000.000 zł

OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu zadań
władzy publicznej (pkt 2.3)

1.000.000 zł

OC za szkody wyrządzone przez wydanie aktu
normatywnego lub decyzji administracyjnej w przypadku
stwierdzenia niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną

1.000.000 zł
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umową międzynarodową lub ustawą (pkt 2.4)
OC za szkody powstałe z powodu nieuzasadnionej
przewlekłości postępowania albo wynikłe z nie wydania
aktu prawnego (pkt 2.5)

1.000.000 zł

OC za szkody wyrządzone przez pracowników (pkt 2.6)

500.000 zł

OC za szkody wyrządzone przez osoby nie będące
pracownikami Ubezpieczonego (pkt 2.7)

500.000 zł

OC za szkody powstałe w związku z posiadaniem
i użytkowaniem nieruchomości (pkt 2.8)

500.000 zł

OC za szkody powstałe w związku z zarządzaniem
i administrowaniem dróg (pkt 2.9)

1.000.000 zł

OC najemcy ruchomości (pkt 2.10)

100.000 zł

OC najemcy nieruchomości (pkt 2.11)

100.000 zł

OC za szkody wodno-kanalizacyjne (pkt 2.12)

200.000 zł

OC za szkody zalaniowe (pkt. 2.13)

200.000 zł

OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem
okresowych przeglądów (pkt 2.14)

100.000 zł

OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców
z zachowaniem prawa do regresu (pkt 2.15)

1.000.000 zł

OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac
porządkowych (pkt 2.16)

500.000 zł

OC za szkody powstałe w `związku z wynajmowaniem
przez Ubezpieczonego lokali/pomieszczeń najemcom
(pkt 2.17)

200.000 zł

OC pracodawcy (pkt 2.18)

1.000.000 zł

OC za szkody wyrządzone osobom nie będącym
pracownikami Ubezpieczonego (pkt 2.19)

1.000.000 zł

OC za szkody powstałe w mieniu pracowników oraz osób
świadczących pracę na podstawie innych umów
(pkt 2.20)

100.000 zł

OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie
podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych (pkt 2.21)

500.000 zł

OC za szkody w środowisku naturalnym (pkt 2.22)

500.000 zł
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OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem
zadań edukacyjnych, wychowawczych, rekreacyjnych,
kulturalnych, kultury fizycznej, itp. (pkt 2.23)

1.000.000 zł

OC za szkody powstałe w związku z organizacją
wycieczek, obozów, wyjazdów, wymian, stażów, praktyk,
szkoleń, itp., (pkt 2.24)

500.000 zł

OC za szkody z tytułu wykonywania opieki, w związku
z organizacją wycieczek, obozów, wyjazdów, wymian,
stażów, praktyk, szkoleń, itp. (pkt 2.25)

500.000 zł

OC za produkt (pkt 2.26)

500.000 zł

Szkody powstałe w związku z organizacją
i przeprowadzaniem imprez, niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności
Cywilnej (pkt 2.27)

1.000.000 zł

OC za szkody powstałe w związku
z prowadzeniem stołówek oraz
w związku z żywieniem zbiorowym,
w tym szkody powstałe wskutek zatruć pokarmowych
oraz chorób zakaźnych (pkt 2.28)

1.000.000 zł

OC za szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób
zakaźnych w związku ze świadczeniem drobnych usług
medycznych przez personel medyczny (pkt 2.29)

200.000 zł

OC za szkody powstałe w związku ze świadczeniem
drobnych usług medycznych przez personel medyczny
(pkt 2.30)

500.000 zł

OC za szkody powstałe w związku z działalnością /
funkcjonowaniem obiektów sportowych, placów zabaw,
terenów rekreacyjnych, itp. (pkt 2.31)

500.000 zł

OC za szkody w mieniu będącym w pieczy, pod ochroną
Ubezpieczonego (pkt 2.32)

500.000 zł

OC za szkody w mieniu pozostawionym w szatniach (pkt
2.33)

200.000 zł

OC za szkody wzajemne (pkt 2.34)

500.000 zł

Koszty odtworzenia dokumentacji osób trzecich (pkt
2.35)

200.000 zł

Czyste straty finansowe (pkt 2.36)

500.000 zł

OC za szkody wynikłe z nieterminowego wykonania
zobowiązania (pkt 2.37)

1.000.000 zł
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OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem
kontraktów zawartych przez Ubezpieczonego przed datą
początkową (pkt 2.38)

1.000.000 zł

OC za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa
(pkt 2.39)

1.000.000 zł

OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem
hoteli, internatów, burs i innych obiektów noclegowych
oraz związanych z zakwaterowaniem (pkt 2.40)

1.000.000 zł

4. Dane dodatkowe
Liczba Pracowników Ubezpieczonego: 834 osób
Długość dróg: 191.188,9 m
Rodzaj produktu: pożywienie, napoje, materiały reklamowe i promocyjne, itp.
W przypadku zgłoszenia szkody/roszczenia z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej,
powstałych w związku z zarządzaniem i administrowaniem dróg, Wykonawca każdorazowo
będzie potwierdzał fakt pozostawania danej drogi w zarządzie/administrowaniu. Dlatego też
nie stosuje się na potrzeby ubezpieczenia odrębnego wykazu dróg.
5. Zasada odpowiedzialności
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie
ubezpieczenia.
Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
a także utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, w przypadku czystej straty finansowej –
czystą stratę finansową.
6. Miejsce ubezpieczenia
Teren RP, z rozszerzeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie świata (bez
USA, Kanady, Australii):
a) w związku z: wyjazdami służbowymi, stażami, wyjazdami szkoleniowymi, obozami,
wymianami, wycieczkami, itp.
b) w związku z wypadkami przy pracy (OC pracodawcy), pod warunkiem że pracownik
wykonywał czynności zawodowe na rzecz lub/i za zgodą pracodawcy.
7. Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna: zniesiona (wykupiona), za wyjątkiem:
OC pracodawcy – kwota świadczenia należnego z tytułu ubezpieczenia społecznego;

Franszyza redukcyjna/Udział własny:
Udział własny: nie stosuje się
Franszyza redukcyjna: nie stosuje się
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8. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne
Numer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nazwa
Klauzula reprezentantów
Klauzula przesyłania dokumentacji ubezpieczeniowej i szkodowej
Klauzula płatności rat
Klauzula zapłaty składki
Klauzula zniesienia regresu
Klauzula stanu faktycznego
Klauzula braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
Wykonawcę
Klauzula warunków i taryf
Klauzula rozstrzygania sporów
Klauzula obowiązku informacyjnego
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc
Klauzula 72 godzin

Wyłączenie przez Wykonawcę z ochrony ubezpieczeniowej klauzuli obligatoryjnej
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Treść klauzul – załącznik nr 7.
9. Klauzule dodatkowe – fakultatywne (dodatkowo punktowane)
Numer
13.
14.

Nazwa
Klauzula przeoczenia
Szkody wyrządzone osobom bliskim

Treść klauzul – załącznik nr 7.
10. Składka
Wykonawca przedstawi składkę kwotowo i procentowo w podziale na zakres podstawowy
oraz poszczególne klauzule płatne.
11. Szkodowość
Rok 2015
Liczba szkód

Rodzaj ryzyka
Ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej
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Wysokość wypłaconych
odszkodowań
17.155,49
+ rezerwa: 9.066 zł

Rok 2016
Data szkody

Wysokość

Status

Opis

2016-01-29

1.381,36

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-03-03

664,56

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-03-04

395,24

ZLIKWIDOWANA
ZLIKWIDOWANA

OC dróg
OC dróg
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2016-03-04

7.652,54

2016-04-01

3.075,32

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-04-05

855

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-04-25

2.400

ZLIKWIDOWANA

wypadek na chodniku – uszkodzenie ciała

2016-05-13

251,17

ZLIKWIDOWANA

uszkodzenie szyby w domu podczas koszenia trawy

2016-05-13

553,40

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-05-31

393,29

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-06-10

765,10

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-06-11

1.010,67

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-07-04

1.627,75

ZLIKWIDOWANA

uszkodzenie pojazdu podczas koszenia trawy

2016-07-11

150

ZLIKWIDOWANA

uszkodzenie szyby w domu podczas koszenia trawy

2016-07-26

258,05

ZLIKWIDOWANA

uszkodzenie pojazdu podczas koszenia trawy

2016-08-27

1.344,02

ZLIKWIDOWANA

wypadek na chodniku – uszkodzenie ciała

2017-09-17

461,99

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-09-20

430,16

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-10-18

1.485,91

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-10-19

663,43

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-11-02

338,66

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-12-06

3.233,49

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2016-12-06

628,42

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

Status

Opis

2017
Data szkody

Wysokość

2017-03-05

364,38

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-03-07

3.168,75

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-03-21

2.814,39

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-03-28

512,96

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-05-07

2.326,65

REZERWA

OC dróg

2017-05-08

1.582,96

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-05-22

481,40

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-05-22

1.191,19

ZLIKWIDOWANA

uszkodzenie pojazdu podczas koszenia trawy

2017-05-27

2.824,79

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-05-28

2.414,64

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-05-30

576,06

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-06-02

10.480,95

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-06-03

769,57

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-06-03

3.503,91

ZLIKWIDOWANA

OC dróg
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2017-06-09

992,93

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-06-18

1.400

REZERWA

wypadek na chodniku

2017-06-24

630

ZLIKWIDOWANA

wypadek na chodniku

2017-06-24

6.818,26

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-07-03

772,23

ZLIKWIDOWANA

uszkodzenie pojazdu przez wystające gałęzie

2017-07-12

934,96

ZLIKWIDOWANA

uszkodzenie pojazdu podczas koszenia trawy

2017-07-18

181,07

ZLIKWIDOWANA

uszkodzenie pojazdu podczas koszenia trawy

2017-08-05

1.400

REZERWA

OC dróg

2017-08-06

5.666,95

REZERWA

OC dróg

2017-08-21

54,12

REZERWA

OC dróg

731,2
232,22

ZLIKWIDOWANA
REZERWA

OC dróg

2017-09-04
2017-09-08

379,36

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2017-09-26

900

REZERWA

OC dróg

2017-09-28

1.256,62

REZERWA

OC dróg

2017-10-20

1.400

REZERWA

OC dróg

2018 wg stanu na dzień 18.09.2018 r.
Data szkody

Wysokość

Status

Opis

2018-01-21

2.145,07 zł

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2018-02-05

959,63 zł

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2018-05-07

921,72 zł

ZLIKWIDOWANA

Uszkodzenie pojazdu podczas koszenia traw

2018-05-29

718 zł

ZLIKWIDOWANA

Uszkodzenie pojazdu podczas koszenia traw

2018-06-15

1.500 zł

REZERWA

OC dróg

2018-07-25

5.000 zł

REZERWA

zły stan chodnika

2018-07-30

675,44 zł

ZLIKWIDOWANA

OC dróg

2018-08-15

3.960 zł

REZERWA

OC dróg
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Część II
Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, Zielona Karta, AutoCasco,
NNW, Assistance, Auto-Szyby

Szkodowość
Rok
Rodzaj

Liczba szkód

Wysokość odszkodowań

OC

1

2.100 zł

AC

0

0

NNW

0

0

OC

0

0

AC

0

0

NNW

0

0

OC

1

5.568,47 zł

AC

1

350 zł

NNW

0

0

OC

0

0

AC

1

530 zł

2015

2016

2017

2018

NNW
0
Szkodowość wg stanu na dzień 17.09.2018 r.

0

A. Ubezpieczenie
Odpowiedzialności
Cywilnej
posiadaczy
mechanicznych, za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów.

pojazdów

1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 473 z późn. zm.) oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Przedmiot ubezpieczenia
Pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu Odpowiedzialności
Cywilnej na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Pojazdy należące do
Ubezpieczonego oraz pojazdy nowo zakupione, zgłoszone do ubezpieczenia.
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3. Wykaz pojazdów
Zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Udziały własne/franszyzy
Udział własny: zniesiony
Franszyza redukcyjna: zniesiona
Franszyza integralna: zniesiona
6. Składka
Wykonawca przedstawi składkę kwotowo w odniesieniu do każdego pojazdu.
7. Zielona Karta
Wykonawca na wniosek Ubezpieczonego wystawi potwierdzenie udzielenia ochrony OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta bez pobierania
dodatkowej składki za ubezpieczenie.

B. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) kierowców
i pasażerów
1. Podstawa prawna
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz aktualnie obowiązujące warunki
ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Wykonawcy, ze zmianami
zaakceptowanymi przez strony.
2. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy
i pasażerów, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujących trwały
uszczerbek na zdrowiu lub/albo śmierć.
3. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjnie):
Ochroną ubezpieczeniową objęte są:
śmierć Ubezpieczonego powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca,
udaru mózgu;
trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego powstały wskutek nieszczęśliwego
wypadku, zawału serca, udaru mózgu;
4. Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia dla 1 osoby: 10.000 zł
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Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci – śmierć wskutek nieszczęśliwego
wypadku: 10.000 zł (100% sumy ubezpieczenia).
Suma ubezpieczenia na wypadek całkowitego trwałego uszczerbku na zdrowiu:
10.000 zł (100% sumy ubezpieczenia).
Suma ubezpieczenia na wypadek częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu: – za
każdy 1% orzeczonego stopnia częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu: 100 zł
(1% sumy ubezpieczenia).
Koszty leczenia powypadkowego, w tym koszty rehabilitacji: 1.000 zł.
5. Udziały własne/franszyzy
Udział własny: brak
Franszyza redukcyjna: brak
Franszyza integralna: brak
6. Zakres terytorialny
Cały świat
7. Składka
Wykonawca przedstawi składkę kwotowo i procentowo.

C. Ubezpieczenie Auto-Casco (AC)
1. Podstawa prawna
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz aktualnie obowiązujące warunki
ubezpieczenia Auto-Casco Wykonawcy, ze zmianami zaakceptowanymi przez strony.
2. Przedmiot ubezpieczenia
Pojazdy podlegające rejestracji na terenie RP zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz pojazdy niepodlegające obowiązkowi rejestracji, wraz
z wyposażeniem, zgłoszone do ubezpieczenia na podstawie wniosku oraz wszystkie pojazdy
nowo zakupione od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia.
2. Zakres ubezpieczenia (obligatoryjny)
Ubezpieczenie Autocasco z rozszerzeniem o ryzyko kradzieży
Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte szkody powstałe w pojeździe i jego wyposażeniu
dodatkowym, polegające na (zakres minimalny):
a) uszkodzeniu lub utracie pojazdu w związku z ruchem i postojem, wskutek nagłego
działania siły mechanicznej, w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami,
zwierzętami, budynkami, budowlami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz
pojazdu;
b) uszkodzeniu lub utracie pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek działania
osób trzecich;
c) uszkodzeniu pojazdu w związku z włamaniem lub/albo próbą włamania;
d) uszkodzeniu pojazdu wskutek dewastacji/wandalizmu;
e) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek wszystkich zdarzeń losowych lub ich
następstw, w tym: ognia (pożaru), eksplozji (wybuchu), uderzenia pioruna, upadku
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statku powietrznego (oraz innego obiektu latającego) lub jego części, upadku drzew,
innych obiektów budowlanych lub ich części, opadu atmosferycznego, powodzi,
zatopienia, huraganu, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi, poza enumeratywnie
wyłączonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy;
f) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek samoistnego otwarcia pokrywy przedniej
silnika lub bagażnika;
g) uszkodzeniu lub utracie pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych: nagłego
działania czynnika termicznego lub chemicznego, pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
h) uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej;
i) kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia (w tym zniszczenie lub uszkodzenie
pojazdu mające bezpośredni związek z kradzieżą);
j) uszkodzeniu lub utraty pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego
użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;
k) mechaniczne uszkodzenie zamków lub/albo innych zabezpieczeń antywłamaniowych
w wyniku próby kradzieży lub włamania, a także uszkodzenie zabezpieczenia wlewu
paliwa;
l) wybiciu, uszkodzeniu szyby.
3. Suma ubezpieczenia
Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów są określone w załączniku nr 8. Są to
wartości ustalone na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego i mogą ulec zmianie
zgodnie z aktualną wyceną na dzień złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
danego pojazdu.
Dla wszystkich pojazdów fabrycznie nowych – suma ubezpieczenia ustalana jest na
podstawie faktury zakupu z uwzględnieniem podatku VAT (brutto) lub bez uwzględniania
podatku VAT (netto), zgodnie z wnioskiem Ubezpieczonego.
W przypadku szkód kradzieżowych i całkowitych w pojazdach fabrycznie nowych, za szkody
powstałe w okresie 6 miesięcy od daty zakupu pojazdu, górną granicą odpowiedzialności
Wykonawcy będzie wartość pojazdu przyjęta do ubezpieczenia, pod warunkiem że pojazd
wcześniej nie uległ uszkodzeniu.
Dla pojazdów używanych suma ubezpieczenia zostanie określona na podstawie katalogów
INFO-EXPERT lub EUROTAX obowiązujących na dzień złożenia wniosku, podwyższona
o wartość wyposażenia dodatkowego.
Suma ubezpieczenia nie będzie ulegała redukcji po wypłacie odszkodowania.
Wykonawca wypłaci odszkodowanie z uwzględnieniem podatku VAT lub bez uwzględniania
podatku VAT w zależności od rodzaju wartości (netto lub brutto) przyjętej do ubezpieczenia.
Na wniosek Ubezpieczonego, za opłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia może być
rozszerzony o gwarancję wartości pojazdu przez okres ubezpieczenia (stałą wartość
pojazdu).
4. Zakres terytorialny (minimalny)
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie AutoCasco obejmuje szkody powstałe na terytorium
RP oraz krajów europejskich.
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Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Kradzieży obejmuje terytorium RP oraz pozostałych
krajów europejskich z wyłączeniem: Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
Na wniosek Ubezpieczonego, za opłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia może być
rozszerzony o ryzyko Kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
5. Postanowienia dodatkowe
Wariant naprawy szkody: wariant serwisowy, naprawa w autoryzowanym salonie.
System rozliczeń szkód: bezgotówkowo.
Amortyzacja części: nie stosuje się żadnych potrąceń z tytułu amortyzacji części pojazdów,
z wyjątkiem części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu.
Części zamienne: nie dopuszcza się stosowania części
(zastępników/zamienników, części o porównywalnej jakości).
Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
zabezpieczenia za wystarczające.

Wykonawca

uzna

innych

faktycznie

niż

oryginalne

zamontowane

Szkody częściowe: w przypadku powstania szkody częściowej Wykonawca nie będzie
potrącał amortyzacji części (nie dotyczy ogumienia, akumulatorów, elementów ściernych
układu hamulcowego, elementów układu wydechowego).
Badania techniczne: Wykonawca obejmie odpowiedzialność za szkody spowodowane
przez kierującego pojazdem nie posiadającym ważnych badań technicznych, o ile stan
techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody.
Wykonawca pokryje koszty przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego,
o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, do którego
zobowiązuje Ubezpieczonego art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej.
Wyposażenie dodatkowe pojazdu: Wykonawca
obejmie ochroną ubezpieczeniową
(bez stosowania odrębnej stawki za ubezpieczenie) wyposażenie pojazdu w wartości
księgowej brutto.
Holowanie: Wykonawca pokryje, także koszty holowania do warsztatu naprawczego oraz
koszty postoju na parkingu uszkodzonego pojazdu, w wysokości nie przekraczającej 10%
sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
Oględziny: Wykonawca odstąpi od obowiązku wykonania zdjęć poszczególnych pojazdów
na potrzeby umowy AC/KR, pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia (bez
względu na to, który Ubezpieczyciel udzielał ochrony w okresie poprzedzającym).
Oględziny po szkodzie: Wykonawca dokona oględzin uszkodzonego pojazdu nie później
niż w terminie do 4 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody.
6. Udziały własne/franszyzy
Udział własny: brak
Franszyza redukcyjna: brak
Franszyza integralna: brak
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7. Składka
Wykonawca przedstawi składkę kwotowo i procentowo.

D. Ubezpieczenie Assistance (Ass)
1. Podstawa prawna
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz aktualnie obowiązujące warunki
ubezpieczenia Assistance Wykonawcy, ze zmianami zaakceptowanymi przez strony.
2. Przedmiot ubezpieczenia
Pojazdy podlegające rejestracji na terenie RP zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa oraz pojazdy niepodlegające obowiązkowi rejestracji, wraz
z wyposażeniem, zgłoszone do ubezpieczenia na podstawie wniosku oraz wszystkie pojazdy
nowo zakupione od dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia:











naprawa/próba naprawy ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia,
w przypadku jego unieruchomienia wskutek wypadku lub awarii, w tym wymiana lub
naprawa koła lub jego elementu;
naprawa/próba naprawy ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia,
w przypadku jego unieruchomienia wskutek awarii lub/albo rozładowania
akumulatora;
naprawa/próba naprawy ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia,
w przypadku jego unieruchomienia wskutek użycia niewłaściwego paliwa;
holowanie ubezpieczonego pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek
wypadku lub awarii;
holowanie ubezpieczonego pojazdu w przypadku jego unieruchomienia wskutek
użycia niewłaściwego paliwa;
holowanie
pojazdu
unieruchomionego
wskutek
wyczerpania
paliwa
do najbliższej stacji benzynowej;
dowóz paliwa w przypadku wyczerpania paliwa;
holowanie ubezpieczonego pojazdu wskutek awarii lub/albo rozładowania
akumulatora;
holowanie ubezpieczonego pojazdu uszkodzonego lub/albo unieruchomionego
wskutek wypadku;
holowanie ubezpieczonego pojazdu w przypadku zniszczenia, kradzieży, zagubienia
lub utraty kluczyków lub sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia
pojazdu;
przewóz osób (kierowcy i pasażerów podróżujących ubezpieczonym pojazdem) do
warsztatu (miejsca naprawy pojazdu), miejsca docelowego podróży, miejsca
zamieszkania na terytorium RP (wg ich wyboru) w przypadku unieruchomienia
pojazdu, wskutek wypadku lub awarii;
przewóz osób (kierowcy i pasażerów podróżujących ubezpieczonym pojazdem) do
warsztatu (miejsca naprawy pojazdu), miejsca docelowego podróży, miejsca
zamieszkania na terytorium RP (wg ich wyboru) w przypadku unieruchomienia
pojazdu, wskutek użycia niewłaściwego paliwa;
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przewóz osób (kierowcy i pasażerów podróżujących ubezpieczonym pojazdem) do
warsztatu (miejsca naprawy pojazdu), miejsca docelowego podróży, miejsca
zamieszkania na terytorium RP (wg ich wyboru) w przypadku kradzieży pojazdu lub
unieruchomienia pojazdu wskutek kradzieży części pojazdu;
przewóz osób (kierowcy i pasażerów podróżujących ubezpieczonym pojazdem) do
warsztatu (miejsca naprawy pojazdu), miejsca docelowego podróży, miejsca
zamieszkania na terytorium RP (wg ich wyboru) w przypadku uszkodzenia ciała,
nagłego zachorowania, zasłabnięcia, omdlenia lub śmierci kierowcy;
przewóz osób (kierowcy i pasażerów podróżujących ubezpieczonym pojazdem) do
szpitala albo innej placówki medycznej w przypadku uszkodzenia ciała w następstwie
wypadku lub awarii pojazdu, a także w przypadku nagłego zachorowania;
zakwaterowanie osób (kierowcy i pasażerów) w razie wypadku, kradzieży lub awarii
pojazdu w podróży;
zmiennik kierowcy (w tym dojazd i powrót zmiennika);
transport kierowcy lub innej wskazanej osoby po zapasowe kluczyki, w przypadku
zniszczenia, kradzieży, zagubienia lub utraty kluczyków lub sterowników służących
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu;
wynajem pojazdu zastępczego w razie wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu na
okres nie krótszy niż 5 dni roboczych;
pomoc informacyjna;
inne zdarzenia, będące w zakresie wariantu rozszerzonego Assistance zgodnie
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy.

Minimalny limit holowania wynosi 150 km od siedziby Ubezpieczonego.
Na wniosek Ubezpieczonego, za opłatą dodatkowej składki, limit holowania może być
zwiększony do maksymalnego zgodnie z zapisami ogólnych warunków ubezpieczenia
Wykonawcy.

3.

Suma ubezpieczenia

Limity odpowiedzialności – zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia,
właściwymi dla wariantu rozszerzonego.
4. Zakres terytorialny
Teren: Europa.
5. Składka
Wykonawca przedstawi składkę kwotowo.

E. Ubezpieczenie Auto-Szyba
1. Podstawa prawna
Warunki Zamówienia oraz aktualnie obowiązujące warunki ubezpieczenia Auto-Casco
Wykonawcy, ze zmianami zaakceptowanymi przez strony.
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2. Przedmiot ubezpieczenia
Szyby pojazdów podlegających rejestracji na terenie RP zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa oraz pojazdów niepodlegających obowiązkowi rejestracji,
zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie wniosku oraz pojazdów nowo zakupionych od
dnia zgłoszenia ich do ubezpieczenia.
3.

Zakres ubezpieczenia (minimalny)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie zdarzenia, w wyniku których doszło do
zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia niezależnie od woli Ubezpieczonego
lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, z wyłączeniem szkód wymienionych
w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są koszty usług, polegających na naprawie lub wymianie
szyby: czołowej, bocznej lub tylnej wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowego badania
technicznego.
Wymiana szyby dokonywana jest przy użyciu szyb fabrycznie nowych, które nie są szybami
oryginalnymi danej marki pojazdu, posiadających atesty, certyfikaty i homologacje
regulowane przepisami prawa, o tych samych parametrach technicznych, co szyba
podlegająca wymianie.

4.

Suma ubezpieczenia

Zgodnie z załącznikiem nr 8. Ostateczna suma ubezpieczenia będzie ustalana indywidualnie
dla każdego pojazdu z chwilą zgłoszenia do ubezpieczenia.

5.

Zakres terytorialny

Teren: RP.
6.

Udziały własne/franszyzy

Udział własny: brak
Franszyza redukcyjna: brak
Franszyza integralna: brak
7.

Składka

Wykonawca przedstawi składkę kwotowo i procentowo.

F. Treść klauzul (klauzule wspólne dla Części II)
1. Klauzule dodatkowe – obligatoryjne
Numer
1.
2.

Nazwa
Klauzula przesyłania dokumentacji ubezpieczeniowej i szkodowej
Klauzula zapłaty składki
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3.
4.
5.
6.

Klauzula braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
Wykonawcę
Klauzula warunków i taryf
Klauzula rozstrzygania sporów
Klauzula obowiązku informacyjnego

Wyłączenie przez Wykonawcę z ochrony ubezpieczeniowej klauzuli obligatoryjnej
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Treść klauzul – załącznik nr 7.
2. Klauzule dodatkowe – fakultatywne (dodatkowo punktowane)
Numer
7.
8.

Nazwa
Klauzula przeoczenia
Klauzula zderzenia pojazdów własnych

Treść klauzul – załącznik nr 7.
G. Postanowienia wspólne dla Części II
W uzasadnionych przypadkach, na wyraźny wniosek Ubezpieczonego,
ubezpieczenia pojazdów może być objęty ochroną tylko w zakresie OC/NW.

zakres

Dla nowych pojazdów zakupionych w czasie obowiązywania niniejszej umowy, w przypadku,
jeżeli warunki ubezpieczenia oferowane przez dealera będą korzystniejsze niż określone
w niniejszym postępowaniu, Ubezpieczony ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia na
warunkach dla niego korzystniejszych i nie będzie to naruszać warunków umowy zawartej
w wyniku niniejszego postępowania.

CZĘŚĆ III
UBEZPIECZENIE RYZYK CYBERNETYCZNYCH
1. Podstawa prawna
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz aktualnie obowiązujące warunki
ubezpieczenia ryzyk cybernetycznych Wykonawcy, ze zmianami zaakceptowanymi przez
strony.

2. Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obligatoryjnie obejmuje minimum:
a. Odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu naruszenia prywatności,
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b. Koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych, karnych,
arbitrażowych lub ugodowych, prowadzonych w związku z naruszeniem
prywatności,
c. Kary administracyjne, nałożone na Ubezpieczonego przez odpowiednie
państwowe organy kontrolne z tytułu naruszenia prywatności,
d. Koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniach administracyjnych lub
regulacyjnych prowadzonych w związku z naruszeniem prywatności,
e. Koszty reakcji w związku z naruszeniem bezpieczeństwa informacji,
f. Koszty zarządzania kryzysowego w związku z naruszeniem bezpieczeństwa
informacji,
g. Odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w związku z naruszeniem
bezpieczeństwa informacji,
h. Koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniach cywilnych, karnych,
arbitrażowych lub ugodowych, w związku z naruszeniem bezpieczeństwa
informacji.

3. Sumy ubezpieczenia
Lp.

Rodzaj ubezpieczenia

1.

Odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego z tytułu
naruszenia prywatności

1.000.000 zł

2.

Koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniach
cywilnych, prowadzonych w związku z naruszeniem
prywatności

1.000.000 zł

3.

Kary administracyjne, nałożone na Ubezpieczonego
przez odpowiednie państwowe organy kontrolne z
tytułu naruszenia prywatności

1.000.000 zł

4.

Koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniach
regulacyjnych prowadzonych w związku z naruszeniem
prywatności

1.000.000 zł

5.

Koszty reakcji w związku z naruszeniem
bezpieczeństwa informacji

1.000.000 zł

6.

Koszty zarządzania kryzysowego w związku
z naruszeniem bezpieczeństwa informacji

1.000.000 zł

7.

Odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego w związku
z naruszeniem bezpieczeństwa informacji

1.000.000 zł

8.

Koszty obrony Ubezpieczonego w postępowaniach
cywilnych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa
informacji

1.000.000 zł

Suma ubezpieczenia

4. Postanowienia dodatkowe
33

a. Pod pojęciem „naruszenia prywatności” rozumie się wszelkiego rodzaju
zdarzenia/czynności popełnione przez Ubezpieczonego lub zarzucane
Ubezpieczonemu, w postaci: naruszenia prawa do prywatności, naruszenia
prawa do poufności, naruszenia prawa do publicznego wykorzystania
tożsamości lub/albo wizerunku, nazwiska, pseudonimu, nazwy, oszczerstwa,
zniesławienia, nieuprawnionego najścia, eksmisji lub innego naruszenia miru
domowego, nieuzasadnionego zatrzymania, aresztowania lub uwięzienia,
celowego
wszczynania
nieuzasadnionych
postępowań,
itp.
oraz
nieuprawnione gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie,
zmienianie, udostępnianie lub usuwanie danych osobowych, za które
odpowiedzialny jest Ubezpieczony lub inny podmiot, któremu Ubezpieczony
powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.
b. Pod pojęciem „kosztów obrony” rozumie się m.in. uzasadnione i niezbędne:
koszty porad prawnych, honoraria prawników,
koszty reprezentacji prawnej,
koszty postępowania,
koszty biegłych i ekspertów,
innego rodzaju koszty, opłaty i wydatki poniesione w związku
z postępowaniem.
c. Pod pojęciem „kar administracyjnych” rozumie się kary pieniężne nałożone
przez organy administracji publicznej lub organy regulacyjne.
d. Pod pojęciem „Postępowanie regulacyjne” rozumie się m.in.: wezwanie do
udzielenia wyjaśnień, powództwa, postępowania wyjaśniające, postępowania
administracyjne, postępowania cywilne wszczęte przez właściwe organy
administracji publicznej lub właściwe organy regulacyjne.
e. Pod pojęciem „naruszenie bezpieczeństwa informacji” rozumie się utratę lub
ujawnienie, nieautoryzowany dostęp, nieautoryzowane użycie niedostępnych
publicznie, znajdujących się w pieczy, pod kontrolą lub w posiadaniu
Ubezpieczonego lub podmiotów, którym Ubezpieczony powierzył
przetwarzanie danych na podstawie umowy, danych osobowych, które
skutkuje lub może skutkować naruszeniem prywatności.
f.

Pod pojęciem „informacji” rozumie się m.in. dane przechowywane
w systemach informatycznych, wszelkiego rodzaju dane przechowywane
w formie papierowej, w formie nagrań, w formie zapisów obrazu lub dźwięku,
dane znajdujące się na płytach, taśmach, kasetach, dyskach, innego rodzaju
zewnętrznych nośnikach danych, dane znajdujące się na dyskach i w pamięci
wewnętrznej komputerów, urządzeń przenośnych oraz telefonów, dane
znajdujące się na serwerach (w tym serwerach zewnętrznych oraz w tzw.
„chmurze”) - zarówno u Ubezpieczonego, jaki i u podmiotów, którym
Ubezpieczony powierzył przetwarzanie danych na podstawie umowy.

g. Pod pojęciem „Koszty reakcji” i „Koszty zarządzania kryzysowego” rozumie
się m.in. uzasadnione i niezbędne:
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koszty wynagrodzenia ekspertów z zakresu kryminalistyki
informatycznej,
koszty śledztwa badającego przyczyny, zakres i rozmiar naruszenia,
koszty usług monitorowania sieci, usług monitorowania mediów
społecznościowych, usług blokowania dostępu,
koszty nabycia niezbędnego oprogramowania,
koszty odzyskania danych elektronicznych,
koszty poinformowania osób fizycznych i podmiotów, których prawa
zostały naruszone lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia,
w tym koszty materiałów, druku, ogłoszenia, przesyłki, publikacji, innej
formy powiadomienia (np. usługi call cenre),
koszty poinformowania organów administracji publicznej lub organów
regulacyjnych o fakcie naruszenia lub podejrzeniu naruszenia,
koszty porad prawnych, mających na celu ustalenie obowiązków
Ubezpieczonego w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego,
koszty obrony dobrego imienia,
koszty usług agencji/firm Public Relations.
h. Niezależnie od świadczeń opisanych w pkt 8 ppkt a-g, ochroną
ubezpieczeniową winny być objęte kierowane w stosunku do Ubezpieczonego
roszczenia zapłaty odszkodowania pieniężnego lub zaspokojenia roszczeń
o charakterze niepieniężnym.
i.

Ochroną ubezpieczeniową winny być objęte jakiekolwiek działania /
zaniechania popełnione przez ubezpieczonego (jego podwykonawcę /
zleceniobiorcę) w procesie zapewnienia bezpieczeństwa systemu
informatycznego i jego ochrony przed nieautoryzowanym dostępem oraz
ochrony poufności danych osób trzecich oraz pracowników Ubezpieczonego,
które skutkują:
brakiem dostępu uprawnionej osoby trzeciej do systemu
informatycznego ubezpieczonego,
odmową dostępu uprawnionej osoby trzeciej do danych,
niezapobieżeniem lub brakiem staranności w ograniczeniu
nieautoryzowanego
dostępu/użycia
systemu
informatycznego
ubezpieczonego,
niezapobieżenie kradzieży sprzętu komputerowego i pozostałego
majątku znajdującego się w posiadaniu Ubezpieczonego,
niezapobieżeniem transmisji złośliwego oprogramowania z systemu
informatycznego użytkowanego przez Ubezpieczonego do systemu
informatycznego instytucji, podmiotu lub osoby trzeciej,
ujawnieniem danych osób trzecich przez pracownika Ubezpieczonego,
uszkodzeniem, modyfikacją lub utratą danych osób trzecich.

5. Franszyzy i udziały własne
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Franszyza integralna: nie stosuje się.
Udział własny: 750 zł
Franszyza redukcyjna: nie stosuje się
Zmniejszenie udziałów własnych o 50% w stosunku do maksymalnie dopuszczalnych
wielkości albo całkowite ich zniesienie jest dodatkowo punktowane.
6. Klauzule dodatkowe - obligatoryjne
Numer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nazwa
Klauzula reprezentantów
Klauzula niezmienności stanu faktycznego w przypadku szkody
Klauzula wypłaty zaliczki
Klauzula terminu dokonania oględzin
Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
Klauzula terminu zawiadomienia o szkodzie
Klauzula przesyłania dokumentacji ubezpieczeniowej i szkodowej
Klauzula płatności rat
Klauzula zapłaty składki
Klauzula zniesienia regresu
Klauzula stanu faktycznego
Klauzula braku możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez
Wykonawcę
Klauzula warunków i taryf
Klauzula rozstrzygania sporów
Klauzula obowiązku informacyjnego

Wyłączenie przez Wykonawcę z ochrony ubezpieczeniowej klauzuli obligatoryjnej
będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Treść klauzul – załącznik nr 7.

7. Klauzule dodatkowe – fakultatywne (dodatkowo punktowane)
Numer
16.
17.
18.

19.
20.

Nazwa
Klauzula przeoczenia
Klauzula odpowiedzialności cywilnej w związku
z działalnością multimedialną Ubezpieczonego
Klauzula kosztów obrony Ubezpieczonego
w postępowaniu cywilnoprawnym w związku
z działalnością multimedialną Ubezpieczonego
Klauzula ubezpieczenia kosztów wymuszenia
komputerowego
Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych

Limit
1.000.000 zł
1.000.000 zł
1.000.000 zł
1.000.000 zł

Treść klauzul – załącznik nr 7.
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8. Zakres terytorialny
Zakres terytorialny: cały świat

9. Składka
Wykonawca przedstawi składkę kwotowo i procentowo w podziale na poszczególne składniki
mienia oraz poszczególne klauzule.
10. Szkodowość
Brak szkód oraz roszczeń.

11. Budżet na rok 2018
Budżet łączny Powiatu Zduńskowolskiego oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu
Zduńskowolskiego: 47.100.000 zł

12. Liczba rekordów
Liczba rekordów: max. 400.000 rekordów

Minimalne warunki oferty
1. Warunki i klauzule opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jako
obligatoryjne, stanowią minimalne warunki oferty. Całkowite wyłączenie warunku
i klauzuli opisanego jako obligatoryjne spowoduje odrzucenie oferty.
2. Nie dopuszcza się stosowania innych, niż przywołane w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia triggerów.
3. Nie dopuszcza się wprowadzania niższych, niż określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, podlimitów odpowiedzialności na poszczególne ryzyka.
4. Nie dopuszcza się wyższych, niż podane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, franszyz i udziałów własnych.
5. Częstotliwość płatności składek – zgodnie z podaną w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Standardy i procedury
Informacje dotyczące danych Zamawiającego oraz Ubezpieczonego mogą być wykorzystane
tylko w zakresie niezbędnym do zawierania i wykonywania umów z Zakładami Ubezpieczeń
(Wykonawcami) za pośrednictwem Kancelarii Brokerskiej PACT Jarosław Tomczyk lub
Kancelarii Brokerskiej „Egida” Radosław Knaś i nie mogą być przetwarzane w celach
marketingowych. Osoby, którym zostały przekazane dane informacje będą zachowywać
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zasady najściślejszej poufności w stosunku do wszystkich w/w informacji zarówno w trakcie
trwania umowy, jak i po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. Wykonawca nie może ich
udostępniać w jakikolwiek sposób osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Obowiązek zachowania poufności, o którym mowa powyżej, nie dotyczy informacji, które:
a) w czasie ich ujawnienia były publicznie znane,
b) których obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa,
orzeczenia sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy, z zastrzeżeniem
niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego.
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