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Gmina Węgliniec  
ul. Sikorskiego 3 

59-940 WĘGLINIEC  
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA  

 
dla zamówienia o wartości poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: 

 

„„„„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 
Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 

2016 do2016 do2016 do2016 do 28 lipca 2019 roku” 28 lipca 2019 roku” 28 lipca 2019 roku” 28 lipca 2019 roku”    
    

(znak  sprawy: UR.271.4.2016.ZP)(znak  sprawy: UR.271.4.2016.ZP)(znak  sprawy: UR.271.4.2016.ZP)(znak  sprawy: UR.271.4.2016.ZP)    
    
    
    
    
 
 
 
ZATWIERDZAM: Burmistrz Gminy i Miasta W ęgliniec                                                                                                   
Z  
    
 
 
 
 
 
                                 
Węgliniec, dnia 23.06. 2016r. 



 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz 

odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 
29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku” 

 

                                                                                                              strona 2 z 99 
                                                                

                                                                                            

    

 

1.1.1.1. Zamawiający:Zamawiający:Zamawiający:Zamawiający:    
Zamawiający: Gmina Węgliniec  
Dane do korespondencji:  
Adres: ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec  
Fax – 75 77 11 435, 75 77 12 551,  
E-Mail: wegliniec@wegliniec.pl 
Strona internetowa Zamawiającego: www.wegliniec.pl 

    
2.2.2.2. Tryb udzielenia zamówieniaTryb udzielenia zamówieniaTryb udzielenia zamówieniaTryb udzielenia zamówienia    
     Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone              
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164) – 
zwanej dalej ustawą PZP, tzn. wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 209.000 euro.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia3. Opis przedmiotu zamówienia3. Opis przedmiotu zamówienia3. Opis przedmiotu zamówienia    
1)1)1)1) Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej 

Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 
r. do 28 lipca 2019 r. w zakresie: 

a) ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; 
b) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
c) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia; 
d) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ochotniczych straży 

pożarnych; 
e) ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, NNW, AC, ASSISTANCE). 

2)2)2)2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej 
specyfikacji:  
Załącznik nr 1 „Szczegółowe warunki zamówienia” 
Załącznik nr 2A „Wykaz budynków i budowli Gminy Węgliniec wraz                              
                            z jednostkami organizacyjnymi”  
Załącznik nr 2B „Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia Gminy Węgliniec wraz    
                            z  jednostkami organizacyjnymi” 
Załącznik nr 3 „Wykaz sprzętu elektronicznego Gminy Węgliniec wraz                     
                           z jednostkami organizacyjnymi” 
Załącznik nr 4 „Wykaz pojazdów” 
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Załącznik nr 5 „Wymagana treść klauzul dodatkowych – obligatoryjnych” 
Załącznik nr 6 „Klauzule dodatkowe – fakultatywne” 
Załącznik nr 7 „Szkodowość” 

3)3)3)3) Jeżeli w zakresie wymaganych przez Zamawiającego rodzajów ubezpieczeń, ogólne 
warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują warunki lub limity 
odpowiedzialności korzystniejsze niż określone w niniejszej SIWZ, przyjmuje się, 
że w tym zakresie zastępują one te warunki lub limity odpowiedzialności.  

4)4)4)4) Zamawiający jest obsługiwany przez Brokera Ubezpieczeniowego: Dom Brokerski    
„EM Brokers” Sp. z  o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wyszogrodzka 8/119, 
Oddział w Zgorzelcu, przy ul. Wyspiańskiego 77d, który uczestniczy w niniejszym 
postępowaniu i będzie pośredniczyć przy zawieraniu oraz realizacji umów 
ubezpieczeniowych. 

5)5)5)5) Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 osoby do wystawiania polis 
ubezpieczeniowych oraz 2 osoby do prowadzenia likwidacji szkód majątkowych              
i komunikacyjnych. Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, za 
pomocą których zakład ubezpieczeń wykonywać będzie czynności 
ubezpieczeniowe, muszą być dostępne w godzinach urzędowania Zamawiającego. 
Listę osób, o których mowa powyżej, Wykonawca przekaże Zamawiającemu                      
i Brokerowi w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 

6)6)6)6) Nazwy i kody dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym 
Słowniku Zamówień ( CPV):    
Przedmiot głównyPrzedmiot głównyPrzedmiot głównyPrzedmiot główny    
66000000660000006600000066000000----0 (usługi finansowe i ubezpieczeniowe) 0 (usługi finansowe i ubezpieczeniowe) 0 (usługi finansowe i ubezpieczeniowe) 0 (usługi finansowe i ubezpieczeniowe)     
Przedmioty dodatkowe :Przedmioty dodatkowe :Przedmioty dodatkowe :Przedmioty dodatkowe :        
66510000665100006651000066510000----8 (usługi ubezpieczeniowe) 8 (usługi ubezpieczeniowe) 8 (usługi ubezpieczeniowe) 8 (usługi ubezpieczeniowe)     
66515000665150006651500066515000----3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty) 3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty) 3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty) 3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)     
66566566566515100151001510015100----4 (usługi ubezpieczenia od ognia)4 (usługi ubezpieczenia od ognia)4 (usługi ubezpieczenia od ognia)4 (usługi ubezpieczenia od ognia)    
66515400665154006651540066515400----7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów) 7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów) 7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów) 7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów)     
66512100665121006651210066512100----3 (3 (3 (3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków)        
66514110665141106651411066514110----0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych) 0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych) 0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych) 0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)     
66516000665160006651600066516000----0 (usługi ubezpieczenia0 (usługi ubezpieczenia0 (usługi ubezpieczenia0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)  od odpowiedzialności cywilnej)  od odpowiedzialności cywilnej)  od odpowiedzialności cywilnej)     
66514100665141006651410066514100----1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych) 1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych) 1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych) 1 (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych)     
66516400665164006651640066516400----4  (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej) 4  (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej) 4  (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej) 4  (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej)     
66516500665165006651650066516500----5 (usługi ubezpieczenia odpowie5 (usługi ubezpieczenia odpowie5 (usługi ubezpieczenia odpowie5 (usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku dzialności cywilnej w związku dzialności cywilnej w związku dzialności cywilnej w związku wykonywanym wykonywanym wykonywanym wykonywanym 
zawodem)zawodem)zawodem)zawodem)    

4. Opis części przedmiotu zamówienia4. Opis części przedmiotu zamówienia4. Opis części przedmiotu zamówienia4. Opis części przedmiotu zamówienia    
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej. 

5.5.5.5. Zamówienia uzupełniająceZamówienia uzupełniająceZamówienia uzupełniająceZamówienia uzupełniające    
     Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiącego 50% 
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wartości zamówienia podstawowego. 

6. Oferty wariantowe6. Oferty wariantowe6. Oferty wariantowe6. Oferty wariantowe    
            Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 

7. 7. 7. 7. Opis sposobu przygotowania ofertyOpis sposobu przygotowania ofertyOpis sposobu przygotowania ofertyOpis sposobu przygotowania oferty        
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania. 
2) Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
3) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim,                                  

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. 

4) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty stanowiące jej integralną część muszą być  
podpisane przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień 
odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo 
sporządzonego pełnomocnictwa. Podpisy składane na tych dokumentach muszą 
umożliwić identyfikację osoby składającej podpis. (np. czytelny podpis składający się 
z pełnego imienia i nazwiska lub podpis nieczytelny opatrzony pieczęcią imienną). 

5) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w formie elektronicznej. 
6) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył w formie oryginału dokumenty,                 

o których mowa w pkt. 10 ppkt. 1 lit. a, pkt. 10 ppkt. 2 lit. a, pkt. 10 ppkt. 3 SIWZ.  
      Pozostałe  dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub w formie 

kopii (kserokopii, skanu) opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”                              
i czytelnym podpisem zawierającym pełne imię i nazwisko składającego 
oświadczenie lub pieczęcią imienną i parafą składającego oświadczenie. 

7) Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym, należy złożyć 
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.  

8) Ewentualne poprawki w treści oferty ( w tym w załącznikach do oferty) muszą być 
naniesione w czytelny sposób i sygnowane podpisem Wykonawcy lub jego 
pełnomocnika (osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy                        
i składania oświadczeń woli w jego imieniu). 

9) Zaleca się wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego.   
Dopuszcza się złożenie formularzy opracowanych przez Wykonawcę pod  
warunkiem, że będą one identyczne co do treści z formularzami określonymi przez 
Zamawiającego. 

10) Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna  
lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

11) Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty wyłącznie przed wyłącznie przed wyłącznie przed wyłącznie przed 
upływem terminu do składania ofert.  upływem terminu do składania ofert.  upływem terminu do składania ofert.  upływem terminu do składania ofert.  Dokonanie zmiany wymaga złożenia przez 
Wykonawcę dokumentów, czy też oświadczeń w osobnej kopercie                              
z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA”, wg takich samych zasad jak oferta.                     
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W przypadku wprowadzenia więcej niż jednej zmiany do oferty, każdą kolejną 
kopertę należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA Nr …”. Koperta (koperty) 
oznakowana z dopiskiem „ZMIANA” zostanie otwarta wraz z ofertą Wykonawcy, 
który wprowadził zmianę, a jej zawartość uznana za integralną część oferty.   

12)  Wykonawca ma prawo wyłącznie przed upływem terminu do składania ofertwyłącznie przed upływem terminu do składania ofertwyłącznie przed upływem terminu do składania ofertwyłącznie przed upływem terminu do składania ofert 
wycofać złożoną ofertę. Wycofanie oferty wymaga złożenia przez Wykonawcę lub 
jego pełnomocnika pisemnego oświadczenia o jej wycofaniu. Wraz z powyższym 
oświadczeniem Wykonawca przedłoży również dokumenty, z których będzie 
wynikało umocowanie do złożenia takiego oświadczenia lub  uprawnienie do 
ustanowienia pełnomocnika (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego). 
Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy lub osobie upoważnionej jego ofertę 
za pokwitowaniem odbioru lub prześle pocztą za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru na adres wskazany w przedmiotowym oświadczeniu.   

8.8.8.8. Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się                              Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się                              Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się                              Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się                              
o zamówienieo zamówienieo zamówienieo zamówienie    
1)  Oferta złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wchodzących w skład 

konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona jako jedna oferta, od 
jednego podmiotu. 

2) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie              
przedmiotowego zamówienia publicznego.     

                    Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii   
poświadczonej przez notariusza. 
Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców  
występujących wspólnie. 

3) Zapisy dotyczące pełnomocnictwa odnoszą się również do Wykonawców, którzy 
nie ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ale ustanawiają pełnomocnika 
do: 
a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, bądź 
b) reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 

zamówienia, bądź 
c) zawarcia umowy o udzielenie zamówienia.  

4) Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy (art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych). Wspólnicy 
ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego. 

5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
każdy z nich musi wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania                      
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w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. 10 ppkt. 1)  
SIWZ muszą być spełnione przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia.  

6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz            
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych kopie 
dokumentów dotyczących odpowiednio odpowiednio odpowiednio odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów      
poświadcza „za zgodność z oryginałem” odpowiednio Wykonawca lub ten poświadcza „za zgodność z oryginałem” odpowiednio Wykonawca lub ten poświadcza „za zgodność z oryginałem” odpowiednio Wykonawca lub ten poświadcza „za zgodność z oryginałem” odpowiednio Wykonawca lub ten 
podmiot.     podmiot.     podmiot.     podmiot.                 

7) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                               
z pełnomocnikiem (liderem). 

8) Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się 
na Wykonawcę, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane 
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, a nie ich 
pełnomocnika – lidera lub jednego ze wspólników. 

9)  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 
ustawy Prawo zamówień publicznych będzie żądał przed zawarciem umowy               
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców. 

9.9.9.9. Warunki udziału w postWarunki udziału w postWarunki udziału w postWarunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków:spełniania tych warunków:spełniania tych warunków:spełniania tych warunków:    
1) O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164), 
dotyczące: 
a)a)a)a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
aktualne zezwolenie lub inny dokument właściwego organu umożliwiający 
prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia                           
(tj. prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w rozdziale II 
ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 
2015r. (Dz. U z 2015r. poz. 1844).    
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się     W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się     W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się     W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się                                                                 
o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać każdy z nich.o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać każdy z nich.o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać każdy z nich.o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi spełniać każdy z nich.    
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Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w pkt. 10 ppkt. 1) lit. a) SIWZ oraz dokument wymieniony w pkt.  10 ppkt. 1      
lit. b SIWZ. 

b)b)b)b) posiadania wiedzy i doświadczeniaposiadania wiedzy i doświadczeniaposiadania wiedzy i doświadczeniaposiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania 
oceny powyższego warunku. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia 
powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                   
w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1) lit. a) SIWZ. 

c)c)c)c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania 
oceny powyższego warunku. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia 
powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                   
w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1) lit. a) SIWZ. 

d)d)d)d) osobami zdolnymi do wykonania zamówieniaosobami zdolnymi do wykonania zamówieniaosobami zdolnymi do wykonania zamówieniaosobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania 
oceny powyższego warunku. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia 
powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                   
w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1) lit. a) SIWZ. 

e)e)e)e) sytuacji ekonomicznej i finansowejsytuacji ekonomicznej i finansowejsytuacji ekonomicznej i finansowejsytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania 
oceny powyższego warunku. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia 
powyższy warunek w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                   
w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 1) lit. a) SIWZ. 

f)f)f)f) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy                 
z dnia  29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity                       
z 2015 r. Dz. U. poz. 2164). 

2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub 
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia.     
Powyższe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej Powyższe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej Powyższe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej Powyższe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
przez notariusza.przez notariusza.przez notariusza.przez notariusza.    

3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2 b ustawy, Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie 
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dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego 
wykonania oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda przedstawienia dokumentów żąda przedstawienia dokumentów żąda przedstawienia dokumentów żąda przedstawienia dokumentów 
dotyczących w szczególności:dotyczących w szczególności:dotyczących w szczególności:dotyczących w szczególności: 
a)a)a)a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b)b)b)b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, 
c)c)c)c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, 
d)d)d)d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 
                    Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który 

zozozozobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za bowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za bowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za bowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za 
szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba 
że  za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.że  za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.że  za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.że  za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.    

4) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do 
wykluczenia zostaną dokonane zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, na  
podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń,                 
o których mowa w pkt. 10 SIWZ. 
Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności 
określonej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - wezwania do 
uzupełnienia dokumentów. 

5) Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, 
spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

            ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczyZamawiający wykluczyZamawiający wykluczyZamawiający wykluczy (na 
podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 oraz ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych): 
a)a)a)a) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości 
zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

b)b)b)b) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy 
uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu;  

c)c)c)c)  osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione               
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 



 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz 

odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 
29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku” 

 

                                                                                                              strona 9 z 99 
                                                                

                                                                                            

    

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                      
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

d)d)d)d) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

e)e)e)e) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

f)f)f)f)  spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 
komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                     
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

g)g)g)g) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                               
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,                      
a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego;  
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h)h)h)h) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się                          
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.  

i)i)i)i) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 
U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 

j)j)j)j) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką 
komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub 
urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 
przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

k)k)k)k) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane                          
z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności 
wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, 
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 
lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

l)l)l)l) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania 
ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w 
art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

m)m)m)m) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub 
mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;  

n)n)n)n)  Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału                           
w postępowaniu; 

o)o)o)o) Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że 
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia; 

p)p)p)p) Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w 
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, 
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gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający 
przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu                                
o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do 
negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, 
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu 
naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody 
powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do 
ich naprawienia. 
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  

10.10.10.10.  Wykaz oświadczeń Wykaz oświadczeń Wykaz oświadczeń Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawca musi złożyć wraz                 i dokumentów, jakie Wykonawca musi złożyć wraz                 i dokumentów, jakie Wykonawca musi złożyć wraz                 i dokumentów, jakie Wykonawca musi złożyć wraz                 
z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                         z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                         z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                         z ofertą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                         
w postępowaniuw postępowaniuw postępowaniuw postępowaniu....    

1) W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: 

a) Oświadczenie (o którym mowa w art. 44 ustawy Prawo zamówień)                              
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych – Formularz Nr 2 do SIWZ 

b) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Formularz Nr 2A  do SIWZ, 
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach,                         
o których mowa w art. 24 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych 
(przesłanka wykluczenia Wykonawcy została opisana w pkt. 9 ppkt. 6 lit.                     
p  SIWZ) 

3) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania                                 
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 
5) ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów alboalboalboalbo    informację o tym, że 
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Formularz nr 6 do SIWZ. 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
przedmiotową informację lub odpowiednio listę należy złożyć w stosunku do 
każdego z podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
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10A. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 10 SIWZ10A. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 10 SIWZ10A. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 10 SIWZ10A. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 10 SIWZ    
  Do oferty Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy - Formularz Nr 1 do SIWZ, 
2) wypełniony formularz cenowy – Formularz Nr 1A do SIWZ, 
3) wypełniony i podpisany formularz klauzul fakultatywnych – Formularz Nr 1B 

do SIWZ, 
4) ogólne warunki ubezpieczenia w zakresie poszczególnych rodzajów 

ryzyk/zdarzeń wchodzących w skład zamówienia, obowiązujące na czas 
wykonywania umowy ubezpieczenia. 
(Wymóg dołączenia ogólnych warunków ubezpieczenia nie dotyczy 
ubezpieczeń realizowanych na warunkach określonych w przepisach prawa). 

      
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i jej załączników, zgodnie z zapisami              

pkt. 8 SIWZ, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych 
dokumentów złożonych wraz z ofertą, 

6) wypełniony formularz oświadczenia dot. podwykonawstwa – Formularz Nr 5 
do SIWZ.  

W przypadku nie dołączenia do oferty powyższego formularza, bądź jego nie 
wypełnienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi 
siłami. 

10B. Uzupełnianie dokumentów i oświadczeń10B. Uzupełnianie dokumentów i oświadczeń10B. Uzupełnianie dokumentów i oświadczeń10B. Uzupełnianie dokumentów i oświadczeń    
1)1)1)1) Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń i dokumentów,  o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego dokumenty 
i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do 
ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 

2)2)2)2) Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału                     Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału                     Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału                     Oświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału                     
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  w pkt. 10  w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  w pkt. 10  w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  w pkt. 10  w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa  w pkt. 10  
SIWZ, uzupełnione przez Wykonawców na podstaSIWZ, uzupełnione przez Wykonawców na podstaSIWZ, uzupełnione przez Wykonawców na podstaSIWZ, uzupełnione przez Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp wie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp 
oraz oświadczenia składane w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, muszą być złożone oraz oświadczenia składane w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, muszą być złożone oraz oświadczenia składane w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, muszą być złożone oraz oświadczenia składane w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, muszą być złożone 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez 
Wykonawcę lub osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.Wykonawcę lub osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.Wykonawcę lub osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.Wykonawcę lub osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.    

                        W zwiąW zwiąW zwiąW związku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów,                  zku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów,                  zku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów,                  zku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów,                  
o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.    
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3)3)3)3) Złożone na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia muszą 

potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 
nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert. 

4)4)4)4) Uzupełniane dokumenty oraz wyjaśnienia składane zgodnie z przepisami ustawy 
Prawo zamówień publicznych, muszą być złożone w formie zgodnej z pkt. 7 
oraz 18 SIWZ i opatrzone odpowiednio napisem: 

„„„„Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w postępowaniu o nr Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w postępowaniu o nr Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w postępowaniu o nr Uzupełnienie/ wyjaśnienie do oferty w postępowaniu o nr UR.271.4.2016.ZP”UR.271.4.2016.ZP”UR.271.4.2016.ZP”UR.271.4.2016.ZP”....    
10.C. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

11.11.11.11.   Termin wykonania zamówieTermin wykonania zamówieTermin wykonania zamówieTermin wykonania zamówienianianiania     
1) Termin wykonania zamówienia – ubezpieczenie ma obejmować okres                          

36 miesięcy, w terminie od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 28 lipca 2019 r.,                    
z rocznym okresem polisowania. 

2) Polisy ubezpieczeniowe mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków                        
i odpowiedzialności cywilnej będą wystawiane corocznie z podziałem na trzy 
okresy rozliczeniowe: 
a) pierwszy okres od dnia 29 lipca 2016 r. do dnia 28 lipca 2017r.; 
b) drugi okres od dnia 29 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2018 r.; 
c) trzeci okres od dnia 29 lipca 2018 r. do dnia 28 lipca 2019 r. 
Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW będą wstawiane na pełny pełny pełny pełny 
roczny okres ubezpieczeniaroczny okres ubezpieczeniaroczny okres ubezpieczeniaroczny okres ubezpieczenia, określony indywidualnie dla każdego pojazdu, 
rozpoczynający się w okresie wykonywania zamówienia w terminach 
określonych w załączniku Nr 4 „wykaz pojazdów”.w załączniku Nr 4 „wykaz pojazdów”.w załączniku Nr 4 „wykaz pojazdów”.w załączniku Nr 4 „wykaz pojazdów”. 

3) Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających 
zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określających m.in. niezbędny 
okres ubezpieczenia, składał będzie broker ubezpieczeniowy, działający                      
w imieniu i na rzecz Zamawiającego    –––– Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o.              Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o.              Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o.              Dom Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o.             
w Warszawie, Oddział w Zgorzelcu. w Warszawie, Oddział w Zgorzelcu. w Warszawie, Oddział w Zgorzelcu. w Warszawie, Oddział w Zgorzelcu.     

12.12.12.12.  Termin związania ofertąTermin związania ofertąTermin związania ofertąTermin związania ofertą    
1) Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć 

termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 
3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców           
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 

jednak niż 60 dni.  
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13. Formalności związane z podpisaniem Formalności związane z podpisaniem Formalności związane z podpisaniem Formalności związane z podpisaniem umowyumowyumowyumowy    
1) Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach 

określonych w: 

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

b) złożonej ofercie, 

c)  projekcie umowy określonym formularzem Nr 7 do SIWZ  
2) Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do 

podpisania umowy zgodnie z projektem umowy. 
3) W niniejszym postępowaniu Zamawiający podpisze umowę w sprawie 

zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień 
publicznych w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to 
zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 10 dni – jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób. 

4) W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu zostanie złożona tylko jedna 
oferta albo Zamawiający nie odrzuci żadnej oferty oraz nie wykluczy żadnego 
Wykonawcy, umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie mogła być 
podpisana przed upływem terminów, o których mowa w ppkt. 3. 

5) Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonał wyboru 
Wykonawcy. Zmiany te zostały określone w projekcie umowy – Formularz Nr 7 
do SIWZ. 

14.14.14.14.     Opis sposobuOpis sposobuOpis sposobuOpis sposobu obliczania ceny obliczania ceny obliczania ceny obliczania ceny 
1) Podstawą do obliczenia ceny oferty jest szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawarty w pkt. 3 SIWZ i Załączniku Nr 1 do SIWZ oraz warunki i obowiązki 
umowne określone  w projekcie umowy - formularz Nr 7 do SIWZ. 

2) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu 
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją 
zadania wynikających z zakresu usługi, niezbędnych do wykonania zamówienia                 
i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływając na ostateczną cenę.   

3) Wykonawca podaje w formularzu ofertowym cenę ryczałtową za pełny                           
36-miesięczny okres zamówienia i cały przedmiot zamówienia opisany                               
w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

3) Cenę oferty za ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów mechanicznych należy 
naliczyć od podanej sumy ubezpieczenia. Cena wykonania zamówienia w tym 
zakresie zależna będzie od aktualnej wartości rynkowej pojazdu na dzień 
wystawienia polisy ubezpieczeniowej. 
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4) Zamawiający zastrzega odrębne polisy dla każdej jednostki organizacyjnej lub 
grupy jednostek wg. własnego uznania. Umowa ubezpieczenia z Wykonawcą 
wyłonionym w niniejszym postępowaniu zostanie zawarta przez osoby 
uprawnione do reprezentowania Zamawiającego. 

5) Cena oferty musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 
według zasady, że trzeci cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie 
drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzeci cyfra po przecinku jest niższa                    
o 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.  

6) Walutą rozliczeniową obowiązującą w niniejszym zamówieniu publicznym jest 
złoty polski zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim 
(tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 908 ze zm.), oznaczany w Specyfikacji jako 
„złoty”, „PLN” lub „zł”. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

7) Cena (wg art. 3  ust. 1 pkt. 1  i ust. 2 ustawy z dnia 09.05.2014 r. o informowaniu                  
o cenach towarów i usług (Dz. U., poz. 915)  - wartość wyrażona w jednostkach 
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 
usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek 
akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) 
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 
Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

8) Cena może być tylko jedna; Zamawiający nie dopuszcza wariantowych cen. 
9) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadził będzie do powstania                     

u Zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                                      
u Zamawiającego obowiązek podatkowy, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

15. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób ocenyofert, ich znaczenie i sposób ocenyofert, ich znaczenie i sposób ocenyofert, ich znaczenie i sposób oceny    
1) Zamawiający oceni wyłącznie oferty nieodrzucone. 
2) Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących 

kryteriów oceny ofert: 
 

  
 

 
 

3) Maksymalna ilość punktów w ramach kryterium oceny jest równa określonej 

wadze kryterium w %. Punkty przyznawane będą poszczególnym ofertom wg 

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów 
Cena (C) 90% 90 

Fakultatywne warunki 
ubezpieczenia (FWU) 

10% 10 
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zasad, o których mowa w ppkt. 4). Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do 

dwóch miejsc po przecinku. 

 

4) Opis sposobu dokonywania oceny kryterium: 

a) W kryterium „cena” zostanie zastosowany poniższy wzór: 

                                                      Najniższa wartość oferty  
C =         ____________________________________________________________  x 90 (Wc)                                                                    

                                                      Wartość oferty badanej 
                     gdzie: 
                      C – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „cena” 
                      Wc – waga procentowa dla kryterium „cena” = 90 
           
        Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać   

maksymalnie 90 pkt. 
b) Kryterium „fakultatywne warunki ubezpieczenia”  

Ocena powyższego kryterium polega na przyznaniu punków za akceptację,                        
tj. włączenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę 
ubezpieczeniową. 
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt.) otrzyma oferta Wykonawcy, który 
przyjmie wszystkie klauzule fakultatywne wymienione w Formularzu Nr 1B do 
SIWZ i szczegółowo opisane w Załączniku nr 6 „klauzule dodatkowe – 
fakultatywne”. 
W kryterium „fakultatywne warunki ubezpieczenia” zostanie zastosowany poniższy 

wzór: 

                                                                             Imp  
FWU =         ____________________________________________________________  x 10 (Wk)                                                                    

                                                                         100 pkt. 
                     gdzie: 

                     FWU – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „fakultatywne warunki 
ubezpieczenia” 

Imp – ilość „małych” punktów przyznanych Wykonawcy za przyjęcia 
fakultatywnych klauzul i inne postanowienia szczególne fakultatywne  

Wk- waga procentowa dla kryterium „fakultatywne warunki ubezpieczenia” = 10 
       Wykaz fakultatywnych warunków ubezpieczenia wraz z punktacją  

Lp. Nazwa klauzuli Liczba 
punktów 

1. Klauzula zużycia technicznego 15 
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2. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 10 

3. 
Klauzula szkód majątkowych (czyste straty 
finansowe) 

20 

4. Klauzula przeoczenia 10 

5. Klauzula remontowa 15 

6. Klauzula uderzenia pojazdu własnego 10 

7. 
Klauzula ryzyka wadliwego wykonania 
robót lub usług  

10 

8. Klauzula aktów terroryzmu  10 

razem: 100 

          Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać       
          maksymalnie 10 pkt. 

5) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą 

liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: 

P = C + FWU 
 gdzie: 
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
FWU – liczba punktów uzyskana w kryterium „Fakultatywne warunki 
ubezpieczenia” 

6) Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, 
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów 
oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

16. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz zasady udostępniania Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz zasady udostępniania Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz zasady udostępniania Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz zasady udostępniania 
protokołu postępowania.protokołu postępowania.protokołu postępowania.protokołu postępowania. 

1) Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym 
opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do 
Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: 
„„„„Oferta na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Oferta na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Oferta na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Oferta na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 
Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymiGminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymiGminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymiGminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016  w okresie od 29 lipca 2016  w okresie od 29 lipca 2016  w okresie od 29 lipca 2016 
do 28 lipca 2019 roku” do 28 lipca 2019 roku” do 28 lipca 2019 roku” do 28 lipca 2019 roku” (znak sprawy:(znak sprawy:(znak sprawy:(znak sprawy: UR.271.4.2016.ZP UR.271.4.2016.ZP UR.271.4.2016.ZP UR.271.4.2016.ZP)))) nie otwierać przed  nie otwierać przed  nie otwierać przed  nie otwierać przed 05 05 05 05 
lipca 2016r. przed godz. 12.00 .lipca 2016r. przed godz. 12.00 .lipca 2016r. przed godz. 12.00 .lipca 2016r. przed godz. 12.00 . 
Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie 
nazwę i adres Wykonawcy.  

2) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Gminie Węgliniec, ul. 
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Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec  
                         

3) Termin składania ofert upływa    05 lipca 2016r. o godz. 12.00.05 lipca 2016r. o godz. 12.00.05 lipca 2016r. o godz. 12.00.05 lipca 2016r. o godz. 12.00. Oferty złożone po tym 
terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone, na zasadach 
określonych w art. 84 ustawy Pzp.  

4) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data                      
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 
pocztową czy kurierską. Naruszeniem terminu do złożenia oferty jest każde 
spóźnienie się ze złożeniem oferty, niezależnie od przyczyn i wymiaru czasowego 
tego spóźnienia. 

5) Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta 
zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin jej przyjęcia, tzn. datę 
kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia 
ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

6) Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu    05 lipca 2016r. o godz. 12.1505 lipca 2016r. o godz. 12.1505 lipca 2016r. o godz. 12.1505 lipca 2016r. o godz. 12.15 
w siedzibie Zamawiającego tj.: 

Gmina Węgliniec  
59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, sala narad I piętro 

 
7) Otwarcie ofert jest jawne.  
8) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
9) Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy 

Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania 
zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

10) W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, może wystąpić 
do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podanych w trakcie ich 
otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 

11)     Wykonawca nie może zastrzec Wykonawca nie może zastrzec Wykonawca nie może zastrzec Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji dotyczących ceny, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach.  
12) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie 

ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później 
niż w terminie składania ofert, zastrzeże, że nie mogą być one udostępnione oraz 
wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. (pkt.16 ppkt. 11 SIWZ). 

13) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości                   
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa 
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lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których                       
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

           Oznacza to, że za tajemnicę przedsiębiorstwa może być uznana informacja, która         
           spełnia łącznie  trzy  warunkiłącznie  trzy  warunkiłącznie  trzy  warunkiłącznie  trzy  warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub 
jest inną informacją posiadającą wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności 

14) Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę  przedsiębiorstwa                               
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania muszą być oznaczone klauzulą : 

          INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA                               
W ROZUMIENIU art.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity Dz. U. Nr 153 poz. 1503 z 2003r.  z późn. 
zm./  

15) Sam fakt zabezpieczenia informacji poprzez ich dołączenie do oferty i opatrzenie 
klauzulą, o której mowa w ppkt. 14) nie będzie uznane za spełnione. Wykonawca 
zobowiązany jest na etapie składania oferty wykazać, iż zastrzeżone informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

16) W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  
sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie                   
z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami 
jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia.  
Zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych załączniki do 
protokołu stanowią: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja                         
z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez 
Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

17) Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na 
poniższych zasadach: 
a) Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego pisemny 

wniosek o udostępnienie protokołu lub załączników do protokołu, 
b) Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia                   

o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione 
wnioskodawcy, 

c) Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający ustali miejsce, termin 
i sposób udostępnienia oferty lub załączników do protokołu, o czym 
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niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę w pisemnym zawiadomieniu. 

            

17. Wybór najkorzystniejszej oferty.17. Wybór najkorzystniejszej oferty.17. Wybór najkorzystniejszej oferty.17. Wybór najkorzystniejszej oferty.    
1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię                      

i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego 
ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona  
i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, 
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację;  

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie    
zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego 
może być zawarta. 

2) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 
informacje, o których mowa w pkt. 17 ppkt. 1 lit. a, również na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, tj. tablicy 
ogłoszeń.  

18. 18. 18. 18. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                              Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                              Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                              Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                              
z Wykonawcami.z Wykonawcami.z Wykonawcami.z Wykonawcami. 

1) W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują w języku polskim, w formie pisemnej 
bądź za pomocą faksu albo drogą elektroniczną. 

2) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na 
adres: 
Gmina Węgliniec 
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec  
tel. 75 77 11 435 faks 75 77 12 551  
e-mail: wegliniec@wegliniec.pl 
 z zastrzeżeniem pkt. 18 ppkt. 6 SIWZ. z zastrzeżeniem pkt. 18 ppkt. 6 SIWZ. z zastrzeżeniem pkt. 18 ppkt. 6 SIWZ. z zastrzeżeniem pkt. 18 ppkt. 6 SIWZ.     

3) Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, każda ze stron na 
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów, 
przekazanych faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku niepotwierdzenia 
ze strony Wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego 
żądania), Zamawiający uzna, że dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy              
w dniu i godzinie ich nadania – zgodnie z raportem rejestru połączeń 
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urządzenia faksowego lub komunikatu poczty elektronicznej o dostarczeniu 
informacji. 

4) Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 
otrzymały informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.     

5) W przypadku błędnie podanego nr telefonu, faksu, e-maila lub braku 
komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności                  
z tytułu nie otrzymania przez Wykonawcę informacji związanych                            
z postępowaniem. 

6) Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 
przedmiotu zamówienia jest p. Marek Bader oraz Edmund Suchomski – Dom 
Brokerski EM BROKERS Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Zgorzelcu, tel. 75 
77 555 77 w godzinach 8.00-14.00 

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach 
formalno-prawnych jest p. Barbara Czapiewska tel. 75 77 11 435 wew. 39                
w godz. 8.00 – 14.00    
    Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ, Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ, Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ, Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SIWZ, 
kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną. kierowane w formie ustnej bezpośredniej lub drogą telefoniczną.     

7) Oświadczenia i dokumentyOświadczenia i dokumentyOświadczenia i dokumentyOświadczenia i dokumenty dla wykazania spełniania warunków udziału                     dla wykazania spełniania warunków udziału                     dla wykazania spełniania warunków udziału                     dla wykazania spełniania warunków udziału                    
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 
10  SIWZ, uzupełnione przez Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 10  SIWZ, uzupełnione przez Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 10  SIWZ, uzupełnione przez Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 10  SIWZ, uzupełnione przez Wykonawców na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp, oraz oświadczenia składane na podstawie artPzp, oraz oświadczenia składane na podstawie artPzp, oraz oświadczenia składane na podstawie artPzp, oraz oświadczenia składane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp muszą . 26 ust. 4 ustawy Pzp muszą . 26 ust. 4 ustawy Pzp muszą . 26 ust. 4 ustawy Pzp muszą 
być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. przez Wykonawcę lub osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.     

                W związku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów              W związku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów              W związku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów              W związku z powyższym brak jest możliwości uzupełniania dokumentów                                                                  
                i oświadczeń,  o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą i oświadczeń,  o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą i oświadczeń,  o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą i oświadczeń,  o których mowa powyżej za pomocą faksu lub drogą     
            elektroniczną. elektroniczną. elektroniczną. elektroniczną.     

8) Wszelkie zawiadomienia, treść zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ, wyjaśnienia            
i modyfikacje treści SIWZ, informacje o przedłużeniu terminu składania ofert, 
informacje o wniesionych odwołaniach, treść odwołania – wniesione na treść 
ogłoszenia lub dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczane będą 
na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.wegliniec.pl 

9) Ponadto informacje, o których mowa powyżej, przekazywane będą 
Wykonawcom w formie wskazanej w pkt. 18 ppkt. 1 SIWZ).    

Wykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczącWykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczącWykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczącWykonawcy zobowiązani są na bieżąco śledzić informacje dotyczące danego  e danego  e danego  e danego  
postępowania, zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.postępowania, zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.postępowania, zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.postępowania, zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego.    

19.Wadium 19.Wadium 19.Wadium 19.Wadium     
         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy    
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej21. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej    
       Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem   

aukcji elektronicznej. 

22.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej22.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej22.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej22.Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej    
       Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej    
1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej 
określone w Dziale VI ustawy Pzp (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164) 

2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie 
ustawy. 

3) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Postępu 17A, (mail: odwolania@uzp.gov.pl tel.: +48 224587801, faks  
+48224587800 lub 224587803) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 

5) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 
przed upływem tego terminu. 

6) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 
przesłane pisemnie. 

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej. 

8) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 23 ppkt. 6 i 7  SIWZ  
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. 

9) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
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postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może 
przedłużyć termin składania ofert. 

10) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 
terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez 
Izbę. 

11) Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia 
otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym                          
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści 
ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 
zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

12) Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postepowania odwoławczego w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której 
przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której 
przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie 
pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowalnego certyfikatu, a jego kopię 
przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

13) Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, staja się 
uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby 
odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron. 

14) Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia 
opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma 
interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w 
przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu lub 
oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na 
postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

15) Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać                         
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,                   
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego. 

16) Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 23 ppkt. 11 SIWZ nie 
mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności 
zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie 
art. 186 ust. 2 i 3. 

17) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 

18) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 
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zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 
1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

19) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie 
zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek                      
o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub części. 

24.  Udział podwykonawcówUdział podwykonawcówUdział podwykonawcówUdział podwykonawców    
1)1)1)1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia 
Zamawiający rozumie wykonywanie czynności w zakresie kompleksowego 
ubezpieczenia Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi opisanego 
w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 

2)2)2)2) Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie czynności 
administracyjnych związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia oraz 
procedur związanych z likwidacją szkód. 

3)3)3)3) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom                   
w zakresie niekluczowych części zamówienia, Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcy. 

4)4)4)4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia zamawiającemu tej umowy.  

25. Zaliczki 25. Zaliczki 25. Zaliczki 25. Zaliczki     
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

26262626. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniuWysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniuWysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniuWysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie 
koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca,                          
z zastrzeżeniem określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych.                            

27. Sprawy nieuregulowane w SIWZ27. Sprawy nieuregulowane w SIWZ27. Sprawy nieuregulowane w SIWZ27. Sprawy nieuregulowane w SIWZ    
Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2015r. Dz. U. poz. 2164) wraz               
z aktami wykonawczymi do ustawy oraz przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny, o ile przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

28. Wykaz formularzy i załączników28. Wykaz formularzy i załączników28. Wykaz formularzy i załączników28. Wykaz formularzy i załączników 
Wszystkie formularze i załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część, 
tj.: 
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1) Formularz ofertowy – Formularz Nr 1 
2) Formularz cenowy – Formularz Nr 1A 
3) Formularz klauzul fakultatywnych – Formularz Nr 1B 
4) Oświadczenia Wykonawcy – Formularz  Nr 2, Nr 2A 
5) Oświadczenie dotyczące podwykonawców – Formularz Nr 5 
6) Informacja dot. grupy kapitałowej – Formularz Nr 6 
7) Projekt umowy – Formularz Nr 7 
8) Załącznik Nr 1 do SIWZ 
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F O R M U L A R Z    O F E R T OWY  FFoorrmmuullaarrzz  nnrr   11  ddoo  SSIIWWZZ 

      " Komplekswe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz 
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 

                                                                                                                                
........................ , dnia ............. 

                                                                                                        miejscowość 
Nazwa Wykonawcy: 
 
 

Adres siedziby Wykonawcy, w tym województwo: 
 
 

 Adres zamieszkania Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych 
 
 

Imię i nazwisko Wykonawcy – dotyczy osób fizycznych: 
 
 

NIP: 
 
 

e-mail, numer telefonu oraz faksu wykonawcy wraz z numerem kierunkowym: 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY*FORMULARZ OFERTOWY*FORMULARZ OFERTOWY*FORMULARZ OFERTOWY* 
           

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym               
w trybie  przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia „Kompleksowe ubezpieczenie mienia „Kompleksowe ubezpieczenie mienia „Kompleksowe ubezpieczenie mienia 
oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węglinieoraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węglinieoraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węglinieoraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami c wraz z jednostkami c wraz z jednostkami c wraz z jednostkami 
organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”, zgodnie                  
z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za  

 

Łączną cenę w wysokości: ...Łączną cenę w wysokości: ...Łączną cenę w wysokości: ...Łączną cenę w wysokości: ............................. zł .......................... zł .......................... zł .......................... zł     

                            słownie  złotych: ..........................................................................................................,  słownie  złotych: ..........................................................................................................,  słownie  złotych: ..........................................................................................................,  słownie  złotych: ..........................................................................................................,      

wynikającą  z formularza  cenowego,  stanowiącego  Formularz  Nr 1A do SIWZ.wynikającą  z formularza  cenowego,  stanowiącego  Formularz  Nr 1A do SIWZ.wynikającą  z formularza  cenowego,  stanowiącego  Formularz  Nr 1A do SIWZ.wynikającą  z formularza  cenowego,  stanowiącego  Formularz  Nr 1A do SIWZ.    
                                             

2. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od dnia 29 lipcaod dnia 29 lipcaod dnia 29 lipcaod dnia 29 lipca    2016r. do dnia                  2016r. do dnia                  2016r. do dnia                  2016r. do dnia                  
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28 lipca 2019 r28 lipca 2019 r28 lipca 2019 r28 lipca 2019 r 
3. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert.  

4. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią projektu umowy, akceptujemy go                                 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

 

5. Oświadczamy, iż akceptujemyakceptujemyakceptujemyakceptujemy warunki płwarunki płwarunki płwarunki płatności określone w projekcie umowy.atności określone w projekcie umowy.atności określone w projekcie umowy.atności określone w projekcie umowy.    
    

6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy ……………………………...Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy ……………………………...Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy ……………………………...Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy ……………………………...    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........    

    
7. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią i warunkami specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami do niej przekazanymi przez 
Zamawiającego przed terminem składania ofert, akceptujemy je oraz uznajemy się za 
związanych z określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania, 
zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty 
oraz przyjęliśmy warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
              
      ………………………………………                       …………………………………… 
      ………………………………………                       …………………………………… 
 

Oferta zawiera ….....................................stron, ponumerowanych i podpisanych. 
    
Miejscowość i data: ………………………………                                                                         

                                                               ………….……………………..…………..……. 

                                                                     /Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

                                                                                   do podpisywania oferty/ 

 

Pouczony  o odpowiedzPouczony  o odpowiedzPouczony  o odpowiedzPouczony  o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego  oświadczam,  ialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego  oświadczam,  ialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego  oświadczam,  ialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego  oświadczam,  

że wszystkie  złożone  do oferty dokumenty  i oświadczenia są prawdziweże wszystkie  złożone  do oferty dokumenty  i oświadczenia są prawdziweże wszystkie  złożone  do oferty dokumenty  i oświadczenia są prawdziweże wszystkie  złożone  do oferty dokumenty  i oświadczenia są prawdziwe.  
                                                             ………….……………………..…………..……. 

                                                            /Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 

                                                            do podpisywania oferty/ 
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 *formularz ofertowy będzie stanowił Załącznik Nr 1 do umowy 

FORMULARZ CENOWY   FFoorrmmuullaarrzz  nnrr   11AA  ddoo  SSIIWWZZ 

" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz             
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 
 

        
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Przedmiot 
ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

Składka 
łączna 

za okres 
36 

miesięcy 

Składka 
za 1 rok 

Składka za 
2 rok 

Składka za 
3 rok 

Budynki i budowle 84 624 932 zł     

Maszyny, 

urządzenia, 

wyposażenie 

1 368 183 zł 

    

Maszyny, 

urządzenia, 

wyposażenie – 

mniejszej wartości 

100 000 zł 

    

Mienie osób 

trzecich 
100 000 zł 

    

Mienie pracownicze 100 000 zł     

Mienie uczniowskie 50 000 zł     

Koszty powołania 

eksperta 
100 000 zł 

    

Szyby i inne 

przedmioty od 

stłuczenia 

30 000 zł 

    

Kradzież z włamaniem, rabuKradzież z włamaniem, rabuKradzież z włamaniem, rabuKradzież z włamaniem, rabunek, wandalizmnek, wandalizmnek, wandalizmnek, wandalizm 

Środki trwałe 100 000 zł     

Stałe elementy 

budynków/budowli 
100 000 zł 
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Mienie osób 

trzecich 
50 000 zł 

    

Mienie 

pracowników 
20 000 zł 

    

Mienie uczniowskie 10 000 zł     

Koszty naprawy 

zabezpieczeń  
5 000 zł  

    

Kradzież zwykła 50 000 zł     
 

Ubezpieczenie 

zwiększonych 

kosztów 

działalności 

 

200 000 zł 

    

Suma składek:Suma składek:Suma składek:Suma składek:                    

 

2. Ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego  od wszystkich  ryzyk2. Ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego  od wszystkich  ryzyk2. Ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego  od wszystkich  ryzyk2. Ubezpieczenie  sprzętu  elektronicznego  od wszystkich  ryzyk 

Sprzęt stacjonarny 349 173 zł     

Sprzęt przenośny 413 054 zł     

Nośniki danych 20 000 zł     

Oprogramowania 150 000 zł     

Koszt odtworzenia 

danych 
     20 000 zł 

    

Suma składek:Suma składek:Suma składek:Suma składek:                    

 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Odpowiedzialność 

cywilna deliktowa z 

rozszerzeniem 

ochrony zgodnie z 

SIWZ 

1 000 000 zł 

    

Suma składSuma składSuma składSuma składek:ek:ek:ek:                    

4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych 4. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych 
straży pożarnychstraży pożarnychstraży pożarnychstraży pożarnych 
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IIII 50 000 zł      

IIIIIIII 
Przeciętne 

wynagrodzenie 

    

Suma składek:Suma składek:Suma składek:Suma składek:                    

5. Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, Assistance5. Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, Assistance5. Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, Assistance5. Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC, NW, Assistance 

Składka zSkładka zSkładka zSkładka za okres  36 miesięcya okres  36 miesięcya okres  36 miesięcya okres  36 miesięcy 
Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie Ubezpieczenie AssistanceAssistanceAssistanceAssistance    –––– bezskładkowo bezskładkowo bezskładkowo bezskładkowo 

Numer rej.Numer rej.Numer rej.Numer rej.    MarkaMarkaMarkaMarka    TypTypTypTyp    
OCOCOCOC    ACACACAC    NWNWNWNW    

Łączna składka za Łączna składka za Łączna składka za Łączna składka za 

OC, AC, NNWOC, AC, NNWOC, AC, NNWOC, AC, NNW 

DZG P800 FIAT  DOBLO      

DZG 90VV SKODA  OCTAVIA     

DZG 00228 MERCEDES       

DZG 44KJ STAR      

DZG 69AM STAR      

DZG C289 OPEL  ASTRA     

DZG G991 STAR      

DZG 85PT STAR      

DZG 02266 FIAT  DUCATO     

DZG K251 STAR      

DZG 31TL MERCEDES       

DZG 13412 TOYOTA  HILUX     

DZG 13998 FORD  TRANSIT     

DZG22WN RYDWAN      

DZG 07112 MAN      

DZG 13287 FORD  TRANSIT     

DZG 85WL 

RYDWAN 

+ urządzenie 

mini WUKO 

 

    

DZG 19429 FIAT  DOBLO      

Suma składek:Suma składek:Suma składek:Suma składek:        
    

Składka  ogółem  za wszystkie  ubezpieczenia:Składka  ogółem  za wszystkie  ubezpieczenia:Składka  ogółem  za wszystkie  ubezpieczenia:Składka  ogółem  za wszystkie  ubezpieczenia:    ……………………………………………………………… 

 
Słownie zł………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                                     _________________________                                             
__________________________________ 
    /miejscowość data/                                                    Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
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F O R M U L A R Z    KLAUZUL 
FAKULTATYWNYCH   FFoorrmmuullaarrzz  nnrr   11BB  ddoo  SSIIWWZZ 

      " Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  
wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
 

Lp. Nazwa klauzuli Tak/Nie 

1. Klauzula braku zużycia technicznego  

2. 
Klauzula likwidacyjna dotycząca środków 
trwałych  

 

3. 
Klauzula szkód majątkowych (czyste straty 
finansowe) 

 

4. Klauzula przeoczenia  

5. Klauzula remontowa  

6. Klauzula uderzenia pojazdu własnego  

7. 
Klauzula ryzyka wadliwego wykonania 
robót lub usług  

 

8. Klauzula aktów terroryzmu   

 
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli dodatkowej proszę wpisać słowo 
„Tak” w przypadku przyjęcia danej klauzuli lub postanowienia szczególnego oraz słowo „Nie” w przypadku 
nie przyjęcia. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznane zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli.  

  
_________________________                                             __________________________________ 
    /miejscowość data/                                                    Podpis i pieczątka osoby uprawnionej 
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F O R M U L A R Z    OŚWIADCZENIE   FFoorrmmuullaarrzz  nnrr   22  ddoo  SSIIWWZZ 

      " Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  
wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy Prawo zamówień publicznych ustawy Prawo zamówień publicznych     
    

Nazwa Wykonawcy 
 
 
 
 
 

Adres siedziby Wykonawcy 
  
 
 
 
 

Oświadczam/y że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej 
Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 
lipca 20lipca 20lipca 20lipca 2019 roku”,19 roku”,19 roku”,19 roku”, wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r. Dz. U. poz. 2164), a mianowicie: 
 

1. Posiadam/y uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

 
2. Posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie*  
 
3. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia* 
 
4. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia* 
 
5. Oświadczam/y, że przy wykonywaniu zamówienia polegać będę/my na zasobach 

innych podmiotów, tj.: 
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a)  na wiedzy i doświadczeniu: ………………………………………………………*, 

                                                                                  /nazwa i adres podmiotu/ 
     b)  na potencjale technicznym: ………………………………………………………*, 
                                                                       /nazwa i adres podmiotu/ 
     c)  na osobach zdolnych do wykonania zamówienia: ………………………………*, 
                                                                                    /nazwa i adres podmiotu/ 
     d)  na zdolnościach finansowych: …………………………………………………....*, 
                                                                                 /nazwa i adres podmiotu/ 
 
Jednocześnie przedstawiam/y pisemne zobowiązanie ww. podmiotów do oddania mi/nam 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 
(Powyższe zobowiązanie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej przez 
notariusza za zgodność z oryginałem).    
Zgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który zobowiązaZgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który zobowiązaZgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który zobowiązaZgodnie z art. 26 ust. 2e ustawy Prawo zamówień publicznych podmiot, który zobowiązał ł ł ł 
się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że  za zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że  za zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że  za zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że  za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.    
    
Wszyscy wykonawcy powinni spełniać warunek określony w pkt. 1. 
W przypadku braku zakreślenia/wypełnienia w pkt. 5 jakiejkolwiek pozycji (ppkt a, b, c 
lub d ) Zamawiający przyjmie, że w treści niniejszego dokumentu zostało złożone 
oświadczenie wynikające z pkt od 1 do 4, czyli „spełniam/y warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych”. 

                
_________________________                                               _________________________________ 
    /miejscowość data/                                                     Podpis i pieczątka osoby uprawnionej    

     
UWAGA! 
Oświadczenie w zakresie pkt. 5 winno jednoznacznie wskazywać wybór ppkt a lub b lub c lub d. 
Pozostałe ppkt oznaczone „* ” należy skreślić/przekreślić. 
*niepotrzebne skreślić  
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F O R M U L A R Z    OŚWIADCZENIE O 
BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA   FFoorrmmuullaarrzz  nnrr   22AA  ddoo  SSIIWWZZ 

      " Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  
wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
 
 
 
Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: 
 
 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIAOŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIAOŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIAOŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA    
Z POSTĘPOWANIA Z POSTĘPOWANIA Z POSTĘPOWANIA Z POSTĘPOWANIA     

    
    

(w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, oświadczenie składa 
każdy Wykonawca) 
 
 
Oświadczam/y, że na dzień składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:    
„„„„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec 
wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”, 
nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
 
 
 
_________________________                                               _________________________________ 
    /miejscowość data/                                                     Podpis i pieczątka osoby uprawnionej    
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F O R M U L A R Z    DOTYCZĄCE 
PODWYKONAWSTWA   FFoorrmmuullaarrzz  nnrr   55  ddoo  SSIIWWZZ 

      " Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  
wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 

                                                                                                    
Oświadczenie dotyczące podwykonawstwaOświadczenie dotyczące podwykonawstwaOświadczenie dotyczące podwykonawstwaOświadczenie dotyczące podwykonawstwa1111    

    

Pełna nazwa i adres siedziby Wykonawcy: 
 
 
 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowe „Kompleksowe „Kompleksowe „Kompleksowe 
ububububezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z ezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z ezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z ezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z 
jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”, 
oświadczam/y, że wykonam/y zamówienie publiczne: 
1) własnymi siłami* 
2) wykonamy zamówienie z udziałem podwykonawców*: 

 

a) powierzymy realizację następującej części zamówienia2: 
…………………………………………………………………………………………...............
....................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………….. 

b) Nazwa i adres podwykoanwcy3: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………        
 
                                         
                                                                 
_________________________                                                 _______________________________ 
          Miejscowość, data                                                            Podpis i pieczątka osoby uprawnionej    
    
                                                                    
________________________________________________________________________________________________________________________    

1)1)1)1) oświadczenie będzie załącznikiem do umowy, oświadczenie będzie załącznikiem do umowy, oświadczenie będzie załącznikiem do umowy, oświadczenie będzie załącznikiem do umowy,     

2) 2) 2) 2) Część zamówienia należy podać w przypadku sCzęść zamówienia należy podać w przypadku sCzęść zamówienia należy podać w przypadku sCzęść zamówienia należy podać w przypadku samodzielnego spełniania warunków udziału przez    amodzielnego spełniania warunków udziału przez    amodzielnego spełniania warunków udziału przez    amodzielnego spełniania warunków udziału przez        
            Wykonawcę.Wykonawcę.Wykonawcę.Wykonawcę.    

3)3)3)3) Wykonawca poda nazwę (firmy) podwykonawcy w przypadku powoływania się na zasoby  podmiotów  Wykonawca poda nazwę (firmy) podwykonawcy w przypadku powoływania się na zasoby  podmiotów  Wykonawca poda nazwę (firmy) podwykonawcy w przypadku powoływania się na zasoby  podmiotów  Wykonawca poda nazwę (firmy) podwykonawcy w przypadku powoływania się na zasoby  podmiotów 
trzecich, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia waruntrzecich, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia waruntrzecich, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia waruntrzecich, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków ków ków ków 
udziału w postępowaniu i uczestnictwa tego podmiotu w realizacji części zamówieniaudziału w postępowaniu i uczestnictwa tego podmiotu w realizacji części zamówieniaudziału w postępowaniu i uczestnictwa tego podmiotu w realizacji części zamówieniaudziału w postępowaniu i uczestnictwa tego podmiotu w realizacji części zamówienia 
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F O R M U L A R Z      FFoorrmmuullaarrzz  nnrr   66    ddoo  SSIIWWZZ 

      " Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  
wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
  
 

INFORMACJA INFORMACJA INFORMACJA INFORMACJA  
                  składana na podstawie art. 26 ust. 2 d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
     Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 z późn.zm.)  
 
 

 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. 
„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy W„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy W„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy W„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec ęgliniec ęgliniec ęgliniec 
wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”, 
oświadczam/y, że:    
    
1. Nie należymy do żadnej grupy kapitałowej * 

2. Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.                        
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)                             
i załączamy do oferty przetargowej listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej * 

 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
                                                                 
_________________________                                                 _______________________________ 
          Miejscowość, data                                                            Podpis i pieczątka osoby uprawnionej    
                                                                                    
    
    
    
________________________ 
* niepotrzebne skreślić 
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                                                                                                                           Druk przykładowy 
 
 
 

ZOBOWZOBOWZOBOWZOBOWIĄZANIE  PODMIOTUIĄZANIE  PODMIOTUIĄZANIE  PODMIOTUIĄZANIE  PODMIOTU    
UDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBYUDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBYUDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBYUDOSTĘPNIAJĄCEGO  ZASOBY    

    

W imieniu: _______________________________________________________________________ 

                                      (nazwa oraz adres podmiotu na zasobach którego polega wykonawca) 

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów: 

 

(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, potencjał kadrowy, potencjał 

ekonomiczno-finansowy) 

do dyspozycji  Wykonawcy (składającego ofertę) (nazwa, adres): 

 

na potrzeby wykonania zamówienia  pn.: „Kompleksowe ube„Kompleksowe ube„Kompleksowe ube„Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz zpieczenie mienia oraz zpieczenie mienia oraz zpieczenie mienia oraz 
odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi                 odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi                 odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi                 odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi                 
w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”,     
Oświadczam, iż:Oświadczam, iż:Oświadczam, iż:Oświadczam, iż: 

a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie (forma uczestnictwa 

w realizacji zamówienia): 
           ______________________________________________________________________ 
 
           ______________________________________________________________________ 
 

b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: 
 
_____________________________________________________________________ 
 

                                    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    

c) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: 
         
____________________________________________________________________ 
 

 
 
 

(pieczęć/nazwa podmiotu oddającego 
wykonawcy swoje zasoby) 
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                                    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
    

d) zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 

____________________________________________________________________ 
 

                                    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
    

e) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
 

____________________________________________________________________ 
 

                                    ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
2222 Jednocześnie oświadczam, iż ponoszę solidarnie z Wykonawcą przedmiotowego Jednocześnie oświadczam, iż ponoszę solidarnie z Wykonawcą przedmiotowego Jednocześnie oświadczam, iż ponoszę solidarnie z Wykonawcą przedmiotowego Jednocześnie oświadczam, iż ponoszę solidarnie z Wykonawcą przedmiotowego 

zamówienia odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek zamówienia odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek zamówienia odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek zamówienia odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązuję się nieudostępnienia zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązuję się nieudostępnienia zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązuję się nieudostępnienia zasobów, które zgodnie z oświadczeniem zobowiązuję się 
ududududostępnić na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia, chyba że za ostępnić na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia, chyba że za ostępnić na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia, chyba że za ostępnić na potrzeby wykonania przedmiotowego zamówienia, chyba że za 
nieudostępnienie tych zasobów nie ponoszę winy.nieudostępnienie tych zasobów nie ponoszę winy.nieudostępnienie tych zasobów nie ponoszę winy.nieudostępnienie tych zasobów nie ponoszę winy. 

 
 

…………………….., dn.......................   
      miejscowość 

 
                                           …………………………….....………………………………………….. 
                                                         ( Podpis Podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca/osoby         
                                                                                 upoważnionej do reprezentacji podmiotu) 
 
 
UWAGA: 
Niniejszy formularz jest drukiem przykładowym, w związku z tym można przedstawić inne dokumenty                 w 
szczególności: 
1 Pisemne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych 
2 Dokumenty dotyczące: 

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, 

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

3333 za dokumenty, o których mowa w pkt. 2 Zamawiający uzna np. poświadczenia, oświadczenia, umowy, itp.    
Powyższe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez  Powyższe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez  Powyższe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez  Powyższe zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez  
notariusza za zgodność z oryginałemnotariusza za zgodność z oryginałemnotariusza za zgodność z oryginałemnotariusza za zgodność z oryginałem.... 
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F O R M U L A R Z    - PROJEKT UMOWY   FFoorrmmuullaarrzz  nnrr   77  ddoo  SSIIWWZZ 

      " Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  
wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 

                                   
                                                                                                                                                                                                                            Projekt umowyProjekt umowyProjekt umowyProjekt umowy    
    

zawarta w dniu ……………………….. r. w  Węglińcu pomiędzy:    
    

Gminą WęgliniecGminą WęgliniecGminą WęgliniecGminą Węgliniec    
ul. Sikorskiego 3, 59ul. Sikorskiego 3, 59ul. Sikorskiego 3, 59ul. Sikorskiego 3, 59----940 Węglinie940 Węglinie940 Węglinie940 Węgliniec c c c     
NIP 615NIP 615NIP 615NIP 615----100100100100----33333333----01, REGON 000530689 01, REGON 000530689 01, REGON 000530689 01, REGON 000530689  

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
a  
…………………………………………………………………………………………  

z siedzibą w ………………………., przy ul. ………………………………………… 

wpisanym do KRS pod nr ………………., w Sądzie Rejonowym …… ……………. 

o kapitale zakładowym w wysokości ……………………. zł,  

posiadającym  NIP ………………………………, 

 zwanym  w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

1) …………………………………… - prezesa zarządu/członka zarządu/prokurenta; 

2) …………………………………… - ……………………………………….. 1 

Panem/Panią ……………… zamieszkałym/-ą w ………………. przy ul. ……………… 

prowadzącym/-ą działalność gospodarczą pod nazwą: …………………………………… 

z siedzibą w ………………………., przy ul. …………………………………………….., 

zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym NIP ….. zwanym w dalszej części umowy  
„Wykonawcą” 2 

                                                 
1  Wersja dla spółki handlowej. 
2  Wersja dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą; przy spółce cywilnej wpisuje się w 
analogiczny sposób wszystkich przedsiębiorców; reprezentację podaje się tylko wtedy, gdy dana osoba działa 
przez pełnomocnika. 



 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz 

odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 
29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku” 

 

                                                                                                              strona 40 z 99 
                                                                

                                                                                            

    

§ 1 
1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu …………. pod Nr ………………….., Zamawiający 
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Kompleksowe „Kompleksowe „Kompleksowe „Kompleksowe 
ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z 
jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lijednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lijednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lijednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”pca 2019 roku”pca 2019 roku”pca 2019 roku”    

2.  Przedmiotem niniejszej umowy jest ubezpieczenie majątku i 
odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostki organizacyjnymi w 
zakresie: 
1)  ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk; 
2)  ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 
3)  ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; 
4)  ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 

ochotniczych straży pożarnych; 
5)  ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, NNW, ASSISTANCE). 

3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy został zawarty w Załączniku Nr 1 do 
niniejszej umowy. 

4. Przy zawieraniu oraz realizacji umów ubezpieczeniowych będzie pośredniczyć: Dom 
Brokerski „EM Brokers” Sp. z  o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wyszogrodzka 
8/119, Oddział w Zgorzelcu, przy ul. Wyspiańskiego 77d. 

5. Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 osoby do wystawiania polis 
ubezpieczeniowych oraz 2 osoby do prowadzenia likwidacji szkód majątkowych              
i komunikacyjnych. Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, za pomocą 
których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, muszą być 
dostępne w godzinach urzędowania Zamawiającego. 
Listę osób, o których mowa powyżej, Wykonawca doręczy Zamawiającemu                      
i Brokerowi w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy. 

§ 2 
 

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie 
stosownych polis ubezpieczeniowych zgodnych ze złożoną ofertą. 

2. Po podpisaniu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia  do 
dnia 28 lipca 2016r. polis ubezpieczeniowych i przekazania ich brokerowi, o którym 
mowa w ust. §1 ust. 4 niniejszej umowy do sprawdzenia. W przypadku niemożliwości 
wystawienia w powyższym terminie polis ubezpieczeniowych, Wykonawca będzie 
zobowiązany wystawić notę pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującą 
bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia od dnia 29 lipca 2016r.                       
w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą. Nota pokrycia 
ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych 
dokumentów ubezpieczeniowych. 
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3. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie 

poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, 
warunki i przedmiot ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker 
ubezpieczeniowy, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy. Polisy 
ubezpieczeniowe dotyczące ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych oraz 
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych OC/AC/NW wystawione zostaną na 
Zamawiającego, który będzie ubezpieczającym i płatnikiem składki. Polisy te zostaną 
wystawione indywidualnie dla każdego rodzaju ubezpieczenia, obejmującego ochroną 
wszystkie jednostki organizacyjne Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego, drogą elektroniczną 
bądź pisemnie o bieżącym stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 
1) informowania Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 1 dnia 

od zgłoszenia; 
2) informowania Zamawiającego, na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni 

od jej zgłoszenia, w przypadku nie zaspokojenia roszczeń poszkodowanego; 
3) informowania Zamawiającego o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym 

stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości; 
4) Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego także o innych 

aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 

§ 3 

 
1. Niniejsza umowa ubezpieczeniowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy w terminie od 

dnia 29 lipca 2016r. do dnia 28 lipca 2019 r., z rocznym okresem polisowania.  
2. Polisy ubezpieczeniowe dotyczące mienia, następstw nieszczęśliwych wypadków                 

i odpowiedzialności cywilnej będą wystawiane corocznie z podziałem na trzy okresy 
rozliczeniowe: 
a) Pierwszy okres od dnia 29 lipca 2016r. do dnia 28 lipca 2017r. 
b) Drugi okres od dnia 29 lipca 2017r. do dnia 28 lipca 2018r. 
c) Trzeci okres od dnia 29 lipca 2018r. do dnia 28 lipca 2019r. 

3. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych OC/AC/NNW będą wystawiane na pełny roczny na pełny roczny na pełny roczny na pełny roczny 
okres ubezpieczeniaokres ubezpieczeniaokres ubezpieczeniaokres ubezpieczenia, określony indywidualnie dla każdego pojazdu rozpoczynający się 
w okresie wykonywania zamówienia w terminach określonych w Załączniku Nr 1 do 
niniejszej umowy    „Wykaz pojazdów”.     

                                                                         § 4 
1. Łączna (cena) składka za okres ubezpieczenia stanowi sumę składek za rodzaj i 

wartość przedmiotu ubezpieczenia we wszystkich rodzajach ubezpieczenia, 
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zaoferowanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie i wynosi ………………… zł. 
(słownie                           złotych : ……………………….) 

2. Składki ubezpieczeniowe płatne będą w trzech ratach, a ich wysokość zostanie 
ustalona przed podpisaniem niniejszej umowy. 

3. Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składki w następujących terminach: 
      I rata płatna do dnia ………2016 roku, 
b) II rata płatna do dnia ……..2017 roku, 
c) III rata płatna do dnia ……..2018 roku, 
 
4. Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym              

w ust. 3 niniejszego paragrafu nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy.    
5. Płatności składek dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy                 

Nr …………………………………………………………….., wskazany przez 
Wykonawcę formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej 
umowy. 

6. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu może ulec zmianie                            
w przypadkach określonych w §7 ust. 10 niniejszej umowy. 

7. Zwiększenie wynagrodzenia ponad kwotę podaną w ust. 1 niniejszego paragrafu 
wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

8. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności. 

                                                                        § 5 

                       
1. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym i paragrafach niniejszej umowy, 

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć           
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, co wynika z art. 145 
ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy. 
3) Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwał ich wykonywanie bez uzasadnionych przyczyn, pomimo 
pisemnego wezwanie skierowanego przez Zamawiającego. 

4) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 2 niniejszej umowy. 
5) Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, 

bez prawa domagania się przez Wykonawcę odszkodowania w przypadku, gdy 
Wykonawca nie będzie realizował świadczenia zgodnie z niniejszą umową lub 
jakość świadczonych usług nie będzie zgodna z wymogami i celami określonymi     
w niniejszej umowie lub innymi przepisami prawa.  
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2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przysługuje zwrot składki za 

niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 

§ 6 

1. Kluczowe części zamówienia, tj. wykonywanie czynności w zakresie 
kompleksowego ubezpieczenia Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi 
opisane  w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca wykona samodzielnie. 

2. Wykonawca zleci podwykonawcom następujące usługi (wyszczególnione w 
złożonej ofercie): 

……………………………………………………………………………………………...... 

3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podmiotów, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje jak również podmiotów, którym wykonanie zobowiązania 
powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo jest zobowiązany w trakcie realizacji niniejszej umowy do 
przedłożenia Zamawiającemu nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
podpisania niniejszej umowy lub w terminie do 7 dni roboczych od dnia wystąpienia 
przesłanki do zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy. 

5. Zapisy ust. 7 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku zmian do 
zawartych umów o podwykonawstwo, dokonywanych np. w formach aneksów.  

6. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jego przedstawicieli lub pracowników 
w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami 
samego Wykonawcy. 

7. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do 
Zamawiającego, za zleconą do wykonania część przedmiotu niniejszej umowy. 

8. Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być sporządzone w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności.  

                                                                    § 7 
1. W okresie obowiązywanie niniejszej umowy, warunki ubezpieczenia, w tym Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia, nie mogą bez zgody Zamawiającego zostać zmienione                      
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w stosunku do treści oferty. 
2. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią SIWZ, 

decyduje treść SIWZ oraz oferta Wykonawcy. 
3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość  dokonania  zmiany istotnych postanowień zawartej umowy            
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy,                   
w następujących okolicznościach: 
1) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do 

bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź 
wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia; 

2) zmiany dotyczącej terminów płatności, wysokości i liczby rat składki,                         
w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie 
przewidzianym w umowie/polisie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez 
dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty; 

3) zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy 
ubezpieczenia, wartości/ ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie; 

4) w razie dokonania przez Zamawiającego inwestycji w majątek trwały, wzrostu jego 
wartości lub zbywania takiego majątku; 

5) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gwarancyjnych lub uzupełnienia 
limitów; 

6) zmiany ilości posiadanych i ubezpieczanych przez Zamawiającego środków 
trwałych, w tym modernizacji i ulepszeniu środków trwałych, wdrażaniu nowych 
inwestycji i związanych z tymi zmianami sum ubezpieczenia; 

7) likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji i związanych z tymi zmianami 
sum ubezpieczenia; 

8) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian 
OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

9) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; 
10) zmiany wynagrodzenia (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę) w przypadkach: 
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne; 

4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy/polisy będzie potwierdzenie 
powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej 
przez każdą ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przesłanki do 
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wprowadzenia takiej zmiany.  
5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt. 10 lit. b i c niniejszego paragrafu, 

Wykonawca powinien przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu za pomocą 
odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszy wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym oraz 
kalkulację kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany 
wysokości wynagrodzenia w przypadku nie wykazania przez Wykonawcę wpływu 
ww. zmian na koszty wykonania zamówienia. 

6. Zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa możliwa będzie na każdym etapie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisów §6 niniejszej 
umowy. 

                                   § 8 
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% zamówienia 
podstawowego, w następujących przypadkach: 
1) ubezpieczenia innej jednostki organizacyjnej lub spółki Gminy Węgliniec, niż 

wskazanej w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy; 
2) udzielenia zamówienia po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy, a przed 

wejściem w życie kolejnej umowy, która zostanie zawarta w wyniku rozstrzygnięcia 
nowego przetargu na ubezpieczenie; 

3) zmiany ryzyka ubezpieczeniowego (w tym związane ze zmianą przepisów prawa) 
oraz ubezpieczenia dodatkowego zakresu w ramach podstawowych ubezpieczeń,                 
a także zmiany wynikające z innej przyczyny niż wymienione powyżej. 

                                   § 9 
1. Spory, które mogą powstać w czasie trwania niniejszej umowy, strony zobowiązują się 

rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, 
strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.  
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 

Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych wraz  z aktami wykonawczymi oraz 
ustaw przywołanych w paragrafach niniejszej umowy. 

                                                                   § 10 

1. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 3 egzemplarze dla  

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowi Załącznik Nr 1, w skład którego wchodzą : 
1) formularz ofertowy, 
2) formularz cenowy, 
3) formularz klauzul fakultatywnych, 
4) formularz dot. podwykonawstwa - (jeżeli Wykonawca złoży przedmiotowy formularz), 
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5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 
 

 
 
 

       WYKONAWCA                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 
...................................................                                                 ............................................... 
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Szczegółowe warunki zamówienia  ZZaałłąącczznniikk  nnrr  11  ddoo  SSIIWWZZ 

        Przetarg nieograniczony na realizację zadania: 
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz   
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
 
 
Jednostki  objęte ubezpieczeniem:    

Lp. Lp. Lp. Lp.     Nazwa jednostkiNazwa jednostkiNazwa jednostkiNazwa jednostki 

1 
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec 
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec 

2 
Zakład Usług Komunalnych  
ul. Partyzantów 8 , 59-940 Węgliniec 

3 
Miejskie Przedszkole Publiczne  
ul. Kościuszki 26A , 59-940 Węgliniec 

4 
Zespół Szkół w Węglińcu  
ul. Kościuszki 2 i 5 ,  59-940 Węgliniec 

5 
Zespół Szkół  w Ruszowie  
ul. Zgorzelecka 2, 59-950 Ruszów 

6 
Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie  
ul. Kolejowa 22 , 59-940 Węgliniec 

7 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu  
Pl. Wolności 1 59-940 Węgliniec 

8 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu  
ul. Sikorskiego 40 59-940 Węgliniec 

9 
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w: Węglińcu, Czerwonej Wodzie, Starym 
Węglińcu, Jagodzinie , Ruszowie 

 
Liczba zatrudnionych pracowników : Urząd Gminy i Miasta Węgliniec  – 45 osób  

                             Podległe placówki  – 190 osób.  

Budżet na 2016 rok łącznie dla wszystkich jednostek – 21,3  mln zł. 
 Definicje mające  zastosowanie  w opisie  przedmiotu  zamówienia  Definicje mające  zastosowanie  w opisie  przedmiotu  zamówienia  Definicje mające  zastosowanie  w opisie  przedmiotu  zamówienia  Definicje mające  zastosowanie  w opisie  przedmiotu  zamówienia      

1.1.1.1. Awaria instalacjiAwaria instalacjiAwaria instalacjiAwaria instalacji – rozumie się przez to nagłe, samoczynne lub spowodowane 
zamarzaniem  lub  działaniem  wysokiej  temperatury  pęknięcie,  rozszczelnienie,  
awarię  przewodów, zbiorników instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania lub innych urządzeń  technologicznych  przesyłających  
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media  w  postaci  wody,  pary  lub  cieczy  albo  innych instalacji znajdujących się 
wewnątrz ubezpieczonego budynku lub lokalu.    

2.2.2.2. DeszDeszDeszDeszcz  nawalnycz  nawalnycz  nawalnycz  nawalny  –  rozumie  się  przez  to  opady  deszczu o  współczynniku  
natężenia  co  najmniej  3,  potwierdzony  ekspertyzą  Instytutu  Meteorologii                  
i Gospodarki  Wodnej. W przypadku  braku  możliwości  uzyskania  potwierdzenia  
brany  jest  pod  uwagę  stan  faktyczny i rozmiary szkód w miejscach ubezpieczeni 
a lub bezpośrednim sąsiedztwie.     

3.3.3.3. DewastacjaDewastacjaDewastacjaDewastacja - rozumie się zniszczenie bądź uszkodzenie ubezpieczonego mienia 
dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę i nie objęte ochroną w ramach 
innego ryzyka.    

4.4.4.4. DymDymDymDym  -  rozumie  się  przez  to  lotny  produkt  niepełnego spalania,  który  nagle  
wydobył  się z palenisk,  instalacji  oraz  urządzeń  elektrycznych lub  grzewczych  
znajdujących  się  w miejscu  ubezpieczenia,  bądź  jest  produktem  pożaru                 
i  powstał  w  przedmiocie ubezpieczenia,  przy  założeniu  sprawnego  
funkcjonowania  urządzeń  wentylacyjnych  oraz oddymiających     

5.5.5.5. GradGradGradGrad – rozumie się przez to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu.     
6.6.6.6. Graffiti Graffiti Graffiti Graffiti – rozumie się przez to napisy lub rysunki wykonane na przedmiocie 

ubezpieczenia. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu 
przedmiotu ubezpieczenia np. pomalowaniu, oskrobaniu.    

7.7.7.7. HuraganHuraganHuraganHuragan – uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek., 
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW);               
w uzasadnionych przypadkach i/lub w braku możliwości uzyskania opinii IMiGW, 
Ubezpieczyciel stwierdza fakt wystąpienia huraganu na podstawie stanu 
faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ubezpieczenia bądź w bezpośrednim 
sąsiedztwie.    

8.8.8.8. Huk  ponaddźwiękowyHuk  ponaddźwiękowyHuk  ponaddźwiękowyHuk  ponaddźwiękowy  –  rozumie  się  przez  to  uderzeniową  falę  dźwiękową  
(ciśnieniową) wywołaną  przez  statek  powietrzny  podczas  przekraczania  
prędkości  dźwięku  lub  podczas poruszania się z prędkością większą niż prędkość 
dźwięku.     

9.9.9.9. Katastrofa budowlanaKatastrofa budowlanaKatastrofa budowlanaKatastrofa budowlana - niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 
budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, 
elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów 
(definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 
Celem uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała 
wskutek ubezpieczonych ryzyk podstawowych, dodatkowych uzupełniających nie 
stosuje się limitu odpowiedzialności przewidzianego w niniejszym punkcie,                        
a odpowiedzialność istnieje do pełnej sumy ubezpieczenia. 
Ryzyko katastrofy budowlanej nie obejmuje obiektów: 

- nie posiadających odbioru końcowego / nie posiadających pozwolenia na 
użytkowanie; 
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- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania; 
- nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym 

potwierdzeniem stanu technicznego obiektu; 
- w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych 

obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane 
na bazie stosownych dokumentacji projektowo–technicznych                               
i wymaganych zezwoleń; 

- w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz                   
w mieniu znajdującym się w tych obiektach;    

10.10.10.10. Kradzież z włamaniemKradzież z włamaniemKradzież z włamaniemKradzież z włamaniem – rozumie się przez to dokonanie lub usiłowanie dokonania 
zaboru mienia z lokalu w celu jego przewłaszczenia przez sprawcę:  
− po  uprzednim  usunięciu  siłą  zabezpieczeń  lub  otwarciu  wejścia  za  pomocą  
narzędzi, bądź innego podobnego, dopasowanego klucza lub klucza oryginalnego,                  
w posiadanie którego wszedł sprawca na skutek włamania do innego 
pomieszczenia bądź rabunku.   
− który ukrył się w pomieszczeniu przed jego zamknięciem i pozostawił ślady 
stanowiące dowód jego ukrycia się.          

11.11.11.11. LawinaLawinaLawinaLawina – rozumie się przez to gwałtowne zsuwanie lub staczanie mas śniegu, lodu, 
skał,  kamieni lub błota ze zboczy górskich lub falistych.    

12.12.12.12. Osuwanie  się  ziemiOsuwanie  się  ziemiOsuwanie  się  ziemiOsuwanie  się  ziemi  –  rozumie  się  przez  to  ruch  ziemi  na  stokach  nie  
spowodowany działaniami człowieka.  

13.13.13.13. Definicja ognia  ognia  ognia  ognia ulega uzupełnieniu o następujący zapis: „Ochroną objęte są szkody 
będące następstwem wystąpienia niniejszego ryzyka niezależnie od tego, w jakim 
stopniu mienie zostało nim dotknięte. Dotyczy to w szczególności szkód w wyniku 
przypalenia, przepalenia, osmalenia, przegrzania, nawet bez widocznego ognia.    

14.14.14.14. PożarPożarPożarPożar  –  rozumie  się  przez  to  proces  spalania,  polegający  na  działaniu  ognia,  
który przedostał się poza palenisko, powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się              
o własnej  sile.  W ramach  definicji  rozszerza  się  odpowiedzialność  Zakładu  
Ubezpieczeń  o  osmalenie i przypalenie.     

15.15.15.15. Powódź Powódź Powódź Powódź  –  uważa się zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca 
położenia, w szczególności w następstwie podniesienia się wody w korytach wód 
płynących lub stojących, wystąpienia z brzegów na skutek opadów 
atmosferycznych, spływu wód po zboczach, a także działania wód gruntowych. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje także odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią w rozumieniu ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 poz. 
145).    

16.16.16.16. RabunekRabunekRabunekRabunek  –  rozumie  się  przez  to  zabór  mienia  w  celu przewłaszczenia  
dokonany  przez sprawcę:  
− przy użyciu lub groźbie użycia przemocy fizycznej na osobie lub doprowadzenia 
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jej do stanu bezbronności, bezsilności albo nieprzytomności  
− przy  użyciu  lub  groźbie  użycia  przemocy  fizycznej  na  osobie,  która  posiada  
klucze w celu  doprowadzenia  do  miejsca,  w  którym  są  przechowywane  
wartości  pieniężne i zmuszenie  jej  do  otworzenia  tego  miejsca  lub  
samodzielne  otwarcie  zrabowanymi kluczami.      

17.17.17.17. SadzaSadzaSadzaSadza – rozumie się przez to czarny proszek składający się z kryształków grafitu, 
który powstał  wskutek  niepełnego  spalania  lub  termicznego  rozkładu  
związków  węgla (w  tym węglowodorów  lub  gazu  ziemnego),  który  nagle  
wydobył  się  z  palenisk,  instalacji  oraz urządzeń elektrycznych lub grzewczych 
znajdujących się w miejscu ubezpieczenia bądź jest produktem pożaru jaki powstał 
w przedmiocie ubezpieczenia.     

18.18.18.18. Śnieg Śnieg Śnieg Śnieg – rozumie się przez to niszczące bezpośrednie działanie ciężaru śniegu i/lub 
lodu na przedmiot  ubezpieczenia  oraz  przewrócenie  się  mienia  sąsiedniego  lub  
jego  części  na przedmiot  ubezpieczenia  wskutek  działania  ciężaru  śniegu  i/lub  
lodu  powodujące  szkody w ubezpieczonym  mieniu,  a  także  działanie  ciężaru  
śniegu  lub  lodu  który  zsunął  się z mienia sąsiedniego na przedmiot 
ubezpieczenia.    

19.19.19.19.     Szkody wodociągowe Szkody wodociągowe Szkody wodociągowe Szkody wodociągowe (zalanie przez wydostawanie się wody i innych cieczy, 
gazów lub pary z urządzeń i instalacji wodnokanalizacyjnych lub 
technologicznych) obejmują w szczególności szkody powstałe wskutek: 

- niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych 
cieczy, gazów lub pary z przewodów i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeń 
technologicznych; 

- cofnięcia się wody lub ścieków z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; 
- samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych  

z innych przyczyn niż pożar; 
- pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów; 
- samoistnego rozszczelnienia się zbiorników; 
- zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, 

kranów, a także ich elementów lub podobnych przedmiotów. 
Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje także szkody w tych przewodach                    
i urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub 
innych urządzeniach technologicznych (w tym również znajdujących się na 
zewnątrz budynków), w tym spowodowane przez zamarznięcie lub pęknięcia oraz 
koszty poszukiwania awarii/wycieku.    

20.20.20.20. Szyby i inne przedmioty od stłuczenia/rozbiciaSzyby i inne przedmioty od stłuczenia/rozbiciaSzyby i inne przedmioty od stłuczenia/rozbiciaSzyby i inne przedmioty od stłuczenia/rozbicia – Za ryzyko stłuczenia i 
uszkodzenia szyb i innych przedmiotów szklanych uważa się szkody (w tym o 
charakterze estetycznym, np. porysowanie) powstałe w elementach stałych 
budynków, w tym w szczególności w oszkleniach otworów okiennych, 
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świetlikowych i drzwiowych, oszkleniach ściennych i dachowych, wiatach 
przystankowych, płytach szklanych stanowiących składowe części mebli, 
kontuarach, stołach i ladach; przegrodach ściennych oraz osłonach kantorów, 
boksów i kabin, lustrach wiszących, stojących         i wmontowanych w ścianach 
szyldach, okładzinach kamiennych i ceramicznych,         a także instalacjach 
solarnych, gablotach reklamowych, neonach i innych elementach szklanych 
znajdujących się na zewnątrz budynków.    

21.21.21.21. Trzęsienie ziemiTrzęsienie ziemiTrzęsienie ziemiTrzęsienie ziemi – rozumie się przez to nie związanie z działaniami człowieka, 
gwałtowne zaburzenie systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą 
wstrząsy i drgania gruntu.     

22.22.22.22. Uderzenie  piorunaUderzenie  piorunaUderzenie  piorunaUderzenie  pioruna  –  rozumie  się  przez  to  bezpośrednie  działanie  
(wyładowanie) elektryczności  atmosferycznej  na  ubezpieczone  mienie,  w  tym  
także  przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi.     

23.23.23.23. Upadek statku powietrznegoUpadek statku powietrznegoUpadek statku powietrznegoUpadek statku powietrznego – rozumie się przez to katastrofę lub przymusowe 
lądowanie statku  powietrznego,  w  tym  także  upadek  jego  części lub  ładunku  
oraz  awaryjny  zrzut paliwa.     

24.24.24.24. Uderzenie  poUderzenie  poUderzenie  poUderzenie  pojazdu  lądowegojazdu  lądowegojazdu  lądowegojazdu  lądowego  –  rozumie  się  przez  to  uderzenie  pojazdu  
mechanicznego, który  nie  jest  kierowany  ani  eksploatowany  przez  
Ubezpieczającego  lub  osoby  za  które ponosi   odpowiedzialność,   powodujące   
bezpośrednie   zniszczenie   lub   uszkodzenie ubezpieczonego mienia.  Powyższe 
nie dotyczy szkód w pojazdach oraz ich ładunku.      

25.25.25.25. Wybuch  (eksplozja)Wybuch  (eksplozja)Wybuch  (eksplozja)Wybuch  (eksplozja)  –  rozumie  się  przez  to  m.in.  gwałtowną  zmianę  stanu  
równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary i/lub 
cieczy wywołanym ich właściwością  rozprzestrzeniania  się.  Za  szkody  
spowodowane  eksplozją  uważa  się  także szkody,  które  powstały  na  skutek  
implozji  polegającej  na  uszkodzeniu  i  zgnieceniu zbiornika lub aparatu 
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.      

26.26.26.26. ZalanieZalanieZalanieZalanie  –  rozumie  się  przez  to  bezpośrednie  działanie  mediów:  wody,  cieczy,  
pary  lub innych  substancji  na  przedmiot  ubezpieczenia,  które wydostały  się            
z  przewodów, zbiorników,  urządzeń  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  
klimatyzacyjnych,  centralnego ogrzewania  lub  urządzeń  technologicznych  
znajdujących  się  wewnątrz  budynku  lub  na posesji objętej ubezpieczeniem w 
tym m.in.:  
− z położonych na stałe wodociągowych rur doprowadzających lub 
odprowadzających,  
− z innych urządzeń związanych z systemem rur wodociągowych lub 
kanalizacyjnych,  
− z instalacji ciepłej wody lub ogrzewania parowego w wyniku:  

a) awarii w/w instalacji,   
b) pęknięcia lub zamarznięcia w/w instalacji,   
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c) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych 
instalacji,  

d) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,  
e) samoczynnego  uruchomienia  się  instalacji  tryskaczowych,  zraszaczowych  

albo innej instalacji gaśniczej pod warunkiem, że przyczyną nie był pożar.  
Definicja obejmuje także zalanie spowodowane:  
− wodą bądź innym płynem przez osoby trzecie,  
− wodą  pochodzącą  z  opadów  atmosferycznych  (również  przez  topniejące  
zwały śniegu)  
− wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach 
lub inne elementy budynków i/lub budowli pod warunkiem, że nieszczelność 
dachu lub innych elementów powstała na skutek działania mrozu i/lub zamarzania 
wody, przy czym stan techniczny dachu i innych elementów budynku przed 
szkodą był dobry a otwory drzwiowe, dachowe i okienne były należycie 
zabezpieczone.      

27.27.27.27. Zapadanie się ziemiZapadanie się ziemiZapadanie się ziemiZapadanie się ziemi – rozumie się przez to niezwiązane z działalnością człowieka 
obniżenie poziomu terenu w wyniku zawalenia się naturalnych, pustych 
przestrzeni pod powierzchnią gruntu.   

  

1.  UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. 1.  UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. 1.  UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK. 1.  UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK.     
Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wszystkich ryzyk, Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wszystkich ryzyk, Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wszystkich ryzyk, Zakres ubezpieczenia ma obejmować szkody będące następstwem wszystkich ryzyk,     
a szczególnościa szczególnościa szczególnościa szczególności: działanie ognia, uderzenie pioruna, eksplozja/implozja, upadek statku 
powietrznego, uderzenie pojazdu w ubezpieczane mienie, huk ponaddźwiękowy, 
powódź,  zalanie, wydostawanie się wody i innych cieczy z urządzeń wodociągowo-
kanalizacyjnych (w tym cofnięcie się wody z systemów kanalizacyjnych wskutek 
niedrożności), deszcz nawalny, huragan (parametr prędkości wiatru 17,5 m/s), grad, 
zaleganie śniegu i lodu oraz skutki ich osuwania, zapadanie lub osuwanie się ziemi, 
trzęsienie ziemi, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów na ubezpieczone 
mienie, przepięcia, lawina, dym, działanie wody gruntowej, uszkodzenia elementów 
instalacji spowodowane działaniem niskich bądź wysokich temperatur, gwałtowne 
topnienie śniegu lub lodu, katastrofa budowlana, kradzież z włamaniem,  dewastacja, 
grafitti, rabunek, kradzież zwykła z limitem określonym w umowie, uszkodzenie 
chodników, dróg, wiat i konstrukcji budowlanych w następstwie w/w zdarzeń, 
uszkodzenie pojazdów lądowych w miejscu ubezpieczenia w postoju w wyniku zdarzeń 
objętych ochroną ubezpieczeniową, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczanego 
mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia, następstwa akcji 
ratunkowej prowadzonej w związku z wymienionymi powyżej zdarzeniami. 

 
Ponadto zakład ubezpieczeń pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia koszty związane 
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z zabezpieczeniem ubezpieczanego mienia przed szkodą w razie bezpośredniego 
zagrożenia działaniem powstałego zdarzenia; akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli 
ratunek ma na celu zmniejszenie strat oraz koszty związane z uprzątnięciem pozostałości 
po szkodzie. 
 
  Przedmiot i sumy ubezpieczenia:  
      

Lp.Lp.Lp.Lp.    Przedmiot ubezpieczeniaPrzedmiot ubezpieczeniaPrzedmiot ubezpieczeniaPrzedmiot ubezpieczenia    
Suma Suma Suma Suma 

ubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczeniaubezpieczenia 
1. Budynki i budowle – załącznik nr 2A  84 624 932 zł  
2. Maszyny, urządzenia, wyposażenie – załącznik nr 2B 1 368 134 zł 
3. Maszyny, urządzenia, wyposażenie mniejszej wartości   100 000 zł  
4. Mienie pracownicze 100 000 zł  
5. Mienie osób trzecich  100 000 zł  
6. Mienie uczniowskie 50 000 zł  
7. Koszty powołania eksperta 100 000 zł  
8. Szyby i inne przedmioty od stłuczenia 30 000 zł  
 
Łączna suma ubezpieczenia:   86 473 066 zł 
 
Pozostałe limity: 
 

Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm na jedno i wszystkie Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm na jedno i wszystkie Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm na jedno i wszystkie Kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm na jedno i wszystkie     
zdarzenia w okresie ubezpieczenia :zdarzenia w okresie ubezpieczenia :zdarzenia w okresie ubezpieczenia :zdarzenia w okresie ubezpieczenia :    

Limit Limit Limit Limit 
odpowiedzialnościodpowiedzialnościodpowiedzialnościodpowiedzialności    

    
- Budynki , budowle, stałe elementy  100 000 zł  
- Środki trwałe  100 000 zł  
- Mienie pracowników  20 000 zł  
- Mienie uczniowskie 10 000 zł 
- Mienie osób trzecich 50 000 zł  
- Koszty naprawy zabezpieczeń 5 000 zl 
-Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności  200 000 zł  
 
W ramach sum ubezpieczenia budynków/budowli ochroną objęte są: 
a) place, ogrodzenia, rurociągi podziemne, przyłącza, przewody, elementy małej 
architektury itp. znajdujące się w danej lokalizacji. Limit odpowiedzialności 5% sumy 
ubezpieczenia, 
b) wszelkie instalacje, urządzenia, stałe elementy wykończeniowe stanowiące całość 
techniczną i użytkową w tym piece CO,  
c) w SU część budynków może być podana łączna wartość całej inwestycji wraz z 
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maszynami, urządzeniami czy wyposażeniem. 
Limit na ryzyko katastrofy budowlanej w wysokości 7 000 000 zł.  
 
Rozszerzenie zakresu ochrony:    
    
Ubezpieczenie  zwiększonych kosztów działalnościUbezpieczenie  zwiększonych kosztów działalnościUbezpieczenie  zwiększonych kosztów działalnościUbezpieczenie  zwiększonych kosztów działalności - kwota niezbędnych i uzasadnionych 
kosztów powstałych w następstwie zaistnienia szkody w mieniu i poniesionych w trakcie 
okresu odszkodowawczego w celu utrzymania działalności Zamawiającego i jednostek 
organizacyjnych i instytucji oświaty i kultury objętych ubezpieczeniem. 
Pełny zakres ryzyk w zakresie ochrony z tytułu ubezpieczenia mienia od zdarzeń 
losowych w systemie all risks. 
Limit: 200200200200    000 zł000 zł000 zł000 zł  
Okres odszkodowawczy: 12 miesięcy  
Franszyza redukcyjna: 2 dni robocze. 
Wartość mienia deklarowana do ubezpieczenia: Wartość mienia deklarowana do ubezpieczenia: Wartość mienia deklarowana do ubezpieczenia: Wartość mienia deklarowana do ubezpieczenia:  
-  Budynki, budowle  – wartość odtworzeniowa, wartość rzeczywista, wartość księgowa 

brutto -  zgodnie z załącznikiem, 
-  Maszyny, urządzenia wyposażenie, środki trwałe  – wartość księgowa brutto, 

odtworzeniowa – zgodnie z załącznikiem, 
-  Mienie osób trzecich, mienie pracownicze, mienie uczniowskie – wartość rzeczywista,  
-  Szyby i inne przedmioty od stłuczenia – wartość odtworzeniowa, 

System ubezpieczenia:  
- Budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie – sumy stałe, jednakże                       
w ryzyku „wandalizm/dewastacja”- pierwsze ryzyko 
- Pozostałe mienie  – pierwsze ryzyko.  

Udział własny i franszyzy: Udział własny i franszyzy: Udział własny i franszyzy: Udział własny i franszyzy:     

---- integralna  integralna  integralna  integralna ---- 200 PLN za wyjątkiem szkód polegających na uszkodzeniu  szyb i 200 PLN za wyjątkiem szkód polegających na uszkodzeniu  szyb i 200 PLN za wyjątkiem szkód polegających na uszkodzeniu  szyb i 200 PLN za wyjątkiem szkód polegających na uszkodzeniu  szyb i  innych     innych     innych     innych       

  przedmiotów od stłuczenia   przedmiotów od stłuczenia   przedmiotów od stłuczenia   przedmiotów od stłuczenia –––– 80 PLN.  80 PLN.  80 PLN.  80 PLN.     

---- udziały własne i  franszyzy redukcyjne  udziały własne i  franszyzy redukcyjne  udziały własne i  franszyzy redukcyjne  udziały własne i  franszyzy redukcyjne ---- zniesione. zniesione. zniesione. zniesione. 

Szkodowość za ostatnie trzy lata – Załącznik nr 7 „Szkodowość”. 

2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  OD  WSZYSTKICH 2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  OD  WSZYSTKICH 2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  OD  WSZYSTKICH 2.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO  OD  WSZYSTKICH 
RYZYK.RYZYK.RYZYK.RYZYK.    
Przedmiot i suma ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek zostały podane                          
w załączniku nr 3 „Wykaz sprzętu elektronicznego”.    
Zakres ubezpieczenia:Zakres ubezpieczenia:Zakres ubezpieczenia:Zakres ubezpieczenia: od wszelkich szkód materialnych (system all risks) polegających na 
uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek 
nieprzewidzianej  i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia 
powinien obejmować co najmniej co najmniej co najmniej co najmniej następujące ryzyka: 

1) działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, 
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błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 
2) kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, 
3) działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, 
bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji 
ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

4) działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, 
sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej                  
i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się 
główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne 
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów, 

5) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 
6) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się 

dopiero po okresie gwarancji, 
7) zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 
8) pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 
9) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze 

strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, 
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

Przedmiot ubezpieczenia: : : :     
    

Przedmiot uPrzedmiot uPrzedmiot uPrzedmiot ubezpieczeniabezpieczeniabezpieczeniabezpieczenia    Suma ubezpieczeniaSuma ubezpieczeniaSuma ubezpieczeniaSuma ubezpieczenia    System ubezpieczeniaSystem ubezpieczeniaSystem ubezpieczeniaSystem ubezpieczenia 
Sprzęt stacjonarny        349 173 zł     Wartość odtworzeniowa 
Sprzęt przenośny        413 054 zł      Wartość odtworzeniowa 
Nośniki danych          20 000 zł     Wartość odtworzeniowa 
Oprogramowania        150 000 zł     Wartość odtworzeniowa  
Koszt odtworzenia danych          20 000 zł     Solidarnie na wszystkie 

jednostki  
 
Franszyza integralna Franszyza integralna Franszyza integralna Franszyza integralna –––– 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł    
Udział własny i franszyzy redukcyjne: zniesione.Udział własny i franszyzy redukcyjne: zniesione.Udział własny i franszyzy redukcyjne: zniesione.Udział własny i franszyzy redukcyjne: zniesione.    
Zabezpieczenia przeciwpożarowe standardowe – gaśnice, hydranty. 
Szkodowość za ostatnie trzy lata – Załącznik nr 7 „Szkodowość”. 
 

3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ    
Dotyczy wszystkich ubezpieczonych oraz każdej lokalizacji, w której posiadają mienie lub 
prowadzą działalność.    
Suma gwarancyjna Suma gwarancyjna Suma gwarancyjna Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia, na jednegna jedno i wszystkie zdarzenia, na jednegna jedno i wszystkie zdarzenia, na jednegna jedno i wszystkie zdarzenia, na jednego i wszystkich o i wszystkich o i wszystkich o i wszystkich 
Ubezpieczonych: Ubezpieczonych: Ubezpieczonych: Ubezpieczonych: 1111    000 000 zł000 000 zł000 000 zł000 000 zł w agregacie rocznym. w agregacie rocznym. w agregacie rocznym. w agregacie rocznym.    
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Przedmiot i zakres ubezpieczeniaPrzedmiot i zakres ubezpieczeniaPrzedmiot i zakres ubezpieczeniaPrzedmiot i zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna  odpowiedzialność cywilna  odpowiedzialność cywilna  odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu 
prowadzonej działalności statutowej lub z tytułu posiadanego i użytkowania mienia bez 
względu na jego rodzaj i przeznaczenie. Ubezpieczeniem objęta będzie także 
odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej, 
oświatowe, prowadzenia szkoleń oraz wszelkich innych przejawów aktywności 
Ubezpieczonego. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna zarówno z tytułu czynów 
niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązania bez względu na odmienne postanowienia OWU. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat 
rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści jakie poszkodowany odniósłby 
gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie,           
o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia OWU. 
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń objęte są roszczenia dotyczące szkód 
powstałych w wyniku zdarzeń zaistniałych w okresie ubezpieczenia, choćby zostały 
zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu przedawnienia. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie) i szkody 
rzeczowe (na mieniu) i ich następstwa, do których naprawienia poszkodowanemu (osobie 
trzeciej) Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Gdziekolwiek jest 
mowa o „szkodzie” należy przez to rozumieć zarówno szkodę osobową jak również szkodę 
rzeczową. 
Wnioskowane  rozszerzenia  zakresu  odpowiedzialnościWnioskowane  rozszerzenia  zakresu  odpowiedzialnościWnioskowane  rozszerzenia  zakresu  odpowiedzialnościWnioskowane  rozszerzenia  zakresu  odpowiedzialności- OBLIGATORYJNEOBLIGATORYJNEOBLIGATORYJNEOBLIGATORYJNE    

1.1.1.1. OC wykonyOC wykonyOC wykonyOC wykonywania władzy publicznejwania władzy publicznejwania władzy publicznejwania władzy publicznej    
odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązania, niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie działania 
przy wykonywaniu władzy publicznej. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy 
publicznej (zgodnie z art. 417 Kodeksu Cywilnego) oraz zgodnie z art.4171Kodeksu 
Cywilnego odpowiedzialność za szkody: 
- wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z prawem, 
- wyrządzone przez wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji 
niezgodnej z prawem, 
- wyrządzone przez niewydanie orzeczenia lub decyzji, gdy obowiązek ich 
wydania przewiduje przepis prawa, 
- wyrządzone przez niewydanie aktu normatywnego, którego obowiązek wydania 
przewiduje przepis prawa. 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 500 000 zł.  

2.2.2.2. OC środowiskowe OC środowiskowe OC środowiskowe OC środowiskowe     
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy 
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przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji zanieczyszczających 
wskutek zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych. 
Brak podlimitu. 

3.3.3.3. OC placówek dydaktycznoOC placówek dydaktycznoOC placówek dydaktycznoOC placówek dydaktyczno----wychowawczychwychowawczychwychowawczychwychowawczych    
odpowiedzialność cywilna placówek dydaktyczno-wychowawczych                               
i opiekuńczych oraz nauczycieli, wychowawców i opiekunów w tym stołówek,       
z uwzględnieniem zbiorowego żywienia (zarażenie salmonellą, czerwonką lub 
inne zatrucia drogą pokarmową), prowadzona działalność to również świadczenie 
drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. 
opatrunki itp.) z rozszerzeniem o szkody związane z przeniesieniem chorób 
zakaźnych (w tym: HIV, WZW). 
Brak podlimitu.  

4.4.4.4. OC dróg OC dróg OC dróg OC dróg     
odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania dróg i ich stanu, w tym za zły stan 
dróg, chodników, drzewostanu - za który odpowiedzialny jest ubezpieczony 
/łączna długość zarządzanymi drogami 84,5 km (drogi asfaltowe, tłuczniowe            
i utwardzone), 13 km chodników oraz 26,38 km drogi gruntowej/. 
Brak podlimitu.Brak podlimitu.Brak podlimitu.Brak podlimitu.    
Zdarzenia objęte ubezpieczeniem w OC dróg, chodników, drzewostanu:  
- szkody powstałe wskutek dziur, wyrw, garbów, przełomów, kolein w związku                         
z prowadzoną działalnością, 
- szkody z tytułu wystąpienia przeszkód w postaci wszelkiego rodzaju 
przedmiotów i materiałów porzuconych lub naniesionych na jezdnię, w tym także 
rozlane na powierzchni jezdni śliskie ciecze, 
- szkody z przyczyn przedmiotów leżących na jezdni lub poboczu, z tytułu 
wywróconych drzew, oderwanych konarów, 
- szkód z tytułu rozmycia i osunięcia korpusu drogowego, 
- szkód z tytułu zalania drogi z powodu nienależytego działania urządzeń 
odprowadzających wodę z pasa drogowego, 
- szkód z tytułu rozmycia i pojedynczych wyrw w poboczach drogi, 
- szkód z tytułu wystąpienia nieczytelnych, uszkodzonych, źle umieszczonych, 
zniszczonych, zbyt nisko umieszczonych, odwróconych znaków drogowych lub 
ich brak, jeżeli ich uszkodzenie, zniszczenie, przemieszczenie lub brak nastąpił                
z przyczyn niezależnych lub niezawinionych przez ubezpieczającego, 
- szkód z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub braku elementów pasa drogowego 
(barier energochłonnych, barier ochronnych oddzielających ruch pieszych od 
kołowego, studzienek kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, chodników, 
pobocza, rowów), które są pod nadzorem Ubezpieczonego, jeżeli ich uszkodzenie, 
zniszczenie lub brak nastąpił z przyczyn niezależnych lub niezawinionych 
Ubezpieczającego  
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- szkód z tytułu nienależnego zabezpieczenia i/lub oznakowania prac 
prowadzonych przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie, jeżeli obowiązek 
zabezpieczenia lub oznakowania spoczywał na Ubezpieczonym, 
- szkód z tytułu śliskości nawierzchni spowodowanej luźnym lub ubitym śniegiem, 
oblodzeniem oraz błotem.  
 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

1. kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 

godzin od zgłoszenia pierwszej szkody Ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi, 

2. szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli 

miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach             

o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach, 

3. szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni 

lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na 

pasie drogi. 

Ubezpieczony zobowiązany jest do: 
1. niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 

2. prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, 

3. usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej                     

i potwierdzonej na piśmie wiadomości, 

4. stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określania 

zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów 

wewnętrznych obowiązujących u Ubezpieczonego. 

5.5.5.5. OC imprez masowychOC imprez masowychOC imprez masowychOC imprez masowych    
odpowiedzialność z tytułu organizacji imprez masowych (zarówno płatnej jak           
i bezpłatnej) nie mającej charakteru imprezy masowej podlegającej 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, bez względu na 
miejsce organizacji imprezy, liczby uczestników i rodzaju imprezy. W ramach 
niniejszego rozszerzenia Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone            
w wyniku organizacji dożynek, zabaw tanecznych, pokazów ogni sztucznych, 
Sylwestra, festynów i imprez rekreacyjnych, wycieczek szkolnych i rekreacyjnych, 
koncertów, zawodów sportowych itp. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody 
wyrządzone uczestnikom imprezy nie mającej charakteru imprezy masowej 
podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Za 
uczestnika uważa się osobę fizyczną znajdującą się w czasie trwania imprezy na 
terenie, na którym jest ona przeprowadzana,  w charakterze widza, wykonawcy, 
zawodnika, sędziego, obsługi techniczno-administracyjnej a także osobę 
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świadczącą usługi dodatkowe    w czasie trwania imprezy.  
Brak podlimitu.  

 
6.6.6.6. OC pracodawcyOC pracodawcyOC pracodawcyOC pracodawcy    

odpowiedzialność cywilna za szkody będące następstwem wypadków przy pracy 
wyrządzonych pracownikom ubezpieczonego oraz osobom działającym na 
podstawie innych umów, w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego 
rzecz niezależnie od podstawy zatrudnienia  
Brak podlimitu. 

7.7.7.7. OC szkód wodnoOC szkód wodnoOC szkód wodnoOC szkód wodno----kanalizacyjnychkanalizacyjnychkanalizacyjnychkanalizacyjnych    
OC za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji instalacji                 
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania lub 
kanalizacyjnych oraz związanych z dostarczaniem i przetwarzaniem energii 
elektrycznej (w tym szkody spowodowane cofnięciem się cieczy w instalacjach 
wod.-kan.). 
Ochrona obejmuje także szkody powstałe wskutek systematycznego wydostawania 
się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacyjnych. 
Brak podlimitu. 

8.8.8.8. OC najemcyOC najemcyOC najemcyOC najemcy    
szkody w nieruchomościach i mieniu ruchomym, z którego Ubezpieczony korzysta 
na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej nienazwanej. 
Brak podlimitu. 
 

9.9.9.9. OC produktuOC produktuOC produktuOC produktu    
szkody wyrządzone przez producenta w związku z wprowadzeniem produktu do 
obrotu – woda. OC za szkody związane z niedostarczeniem wody                           
i odprowadzaniem ścieków lub ich dostarczeniem o niewłaściwych parametrach 
(przerwy w dostawie, niezachowanie właściwych parametrów, uszkodzenia sieci 
itp.)  
Brak podlimitu.  

10.10.10.10. OC organizacji sportowychOC organizacji sportowychOC organizacji sportowychOC organizacji sportowych    
Szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością sportowców, trenerów, 
pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów 
prowadzących działalność o charakterze sportowo-rekreacyjnym. 
Brak podlimitu.  

11.11.11.11. ododododpowiedzialność cywilna wzajemnapowiedzialność cywilna wzajemnapowiedzialność cywilna wzajemnapowiedzialność cywilna wzajemna  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody rzeczowe                     
i osobowe powodujące roszczenia pomiędzy osobami/jednostkami objętymi 
ubezpieczeniem. 
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Brak podlimitu. 
12.12.12.12. OC pobytów młodzieży i dzieci poza placówkami OC pobytów młodzieży i dzieci poza placówkami OC pobytów młodzieży i dzieci poza placówkami OC pobytów młodzieży i dzieci poza placówkami     

OC za szkody spowodowane w wyniku organizowania pobytów młodzieży               
i dzieci poza placówkami wychowawczo-oświatowymi zarówno w kraju jak                    
i zagranicą. 
Brak podlimitu.  

13.13.13.13. OC za szkody spowodowane przez podopiecznych podczas sprawowania opieki OC za szkody spowodowane przez podopiecznych podczas sprawowania opieki OC za szkody spowodowane przez podopiecznych podczas sprawowania opieki OC za szkody spowodowane przez podopiecznych podczas sprawowania opieki 
nad nimi.nad nimi.nad nimi.nad nimi.    
Brak podlimitu. 

14.14.14.14. OC za szkody powstałe w związkuOC za szkody powstałe w związkuOC za szkody powstałe w związkuOC za szkody powstałe w związku z przeniesieniem się ognia. z przeniesieniem się ognia. z przeniesieniem się ognia. z przeniesieniem się ognia.    
Brak podlimitu.  

15.15.15.15. Klauzula szkód majątkowych (czyste straty finansowe)Klauzula szkód majątkowych (czyste straty finansowe)Klauzula szkód majątkowych (czyste straty finansowe)Klauzula szkód majątkowych (czyste straty finansowe)    
Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody 
majątkowe, nie będące bezpośrednim następstwem szkód rzeczowych, ani szkód 
na osobie, wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym 
mieniem. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia – 20 000 zł. 

16.16.16.16. Klauzula ochrony za podwykonawcówKlauzula ochrony za podwykonawcówKlauzula ochrony za podwykonawcówKlauzula ochrony za podwykonawców    
Zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony jest o odpowiedzialność 
cywilną za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone poszkodowanym przez 
osoby bądź podmioty, którym Ubezpieczający zlecił dokonanie czynności lub 
wykonanie dzieła w okresie trwania umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że 
zdarzenie powodujące szkodę miało miejsce w okresie ubezpieczenia.  
Brak podlimitu. 

17.17.17.17. Klauzula ochrony prawnejKlauzula ochrony prawnejKlauzula ochrony prawnejKlauzula ochrony prawnej    
Koszty obrony sądowej, wynagrodzenia rzeczoznawców, płatne są ponad sumę 
gwarancyjną.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia – 100 000 zł. 

18.18.18.18. odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek wibracji lub hałasu. odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek wibracji lub hałasu. odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek wibracji lub hałasu. odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek wibracji lub hałasu.     
Brak podlimitu.  

Udział własny i franszyzy:Udział własny i franszyzy:Udział własny i franszyzy:Udział własny i franszyzy:    

---- integralna  integralna  integralna  integralna –––– 200 PLN 200 PLN 200 PLN 200 PLN    

---- udziały własne i franszyzy redukcyjne  udziały własne i franszyzy redukcyjne  udziały własne i franszyzy redukcyjne  udziały własne i franszyzy redukcyjne –––– zniesione.  zniesione.  zniesione.  zniesione.  

 

4. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZC4. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZC4. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZC4. UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH     
Zgłoszonych do ubezpieczenia – 5 jednostek OSP: Węgliniec, Stary Węgliniec, Ruszów, 
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Jagodzin, Czerwona Woda +  5 młodzieżowych drużyn pożarniczych.   
Do ubezpieczenia zgłoszonych – 214 osób.  
 
I. I. I. I.     
Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia  
Następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych zaistniałych w trakcie pracy, drogi do i z pracy oraz 
wykonywania poleceń służbowych, napraw oraz konserwacji sprzętu i obiektów p-poż.,          
a także podczas trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów strażackich zgodnie z zapisami art. 
32 ust. 3 pkt. 2 Ustawy  dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (Dz.U.                
z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn.zm.) 
Zakres ubezpieczeniaZakres ubezpieczeniaZakres ubezpieczeniaZakres ubezpieczenia    

Lp.Lp.Lp.Lp.    Rodzaj świadczeniaRodzaj świadczeniaRodzaj świadczeniaRodzaj świadczenia    Wysokość świadczeniaWysokość świadczeniaWysokość świadczeniaWysokość świadczenia 
1. Śmierć ubezpieczonego 100% sumy ubezpieczenia 
2. 

Stały uszczerbek na zdrowiu 
Część sumy ubezpieczenia równa % 
orzeczonego stałego uszczerbku na 
zdrowiu 

3. Naprawa i/lub nabycie protez oraz 
środków pomocniczych 

15% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 
5 000 zł  

4. Koszty przeszkolenia zawodowego 
inwalidów  

15% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 
5 000 zł  

5. Koszty leczenia poza terytorium RP 10% sumy ubezpieczenia 
6. Świadczenie z tytułu oparzeń lub 

odmrożeń  
50% sumy ubezpieczenia 

7. Jednorazowe świadczenie za pobyt w 
szpitalu  

10% sumy ubezpieczenia  

8. Zasiłek dzienny z tytułu niezdolności 
do pracy  

50 zł / dzień  

9. Dieta szpitalna 100 zł / dzień 
 

Ubezpieczenie obejmuje także ryzyko zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego.     
Sumy ubezpieczenia :  50 000 zł na jedną osobę Sumy ubezpieczenia :  50 000 zł na jedną osobę Sumy ubezpieczenia :  50 000 zł na jedną osobę Sumy ubezpieczenia :  50 000 zł na jedną osobę  
Forma ubezpieczenia:Forma ubezpieczenia:Forma ubezpieczenia:Forma ubezpieczenia: bezimienna 
Franszyzy i udziały własne:Franszyzy i udziały własne:Franszyzy i udziały własne:Franszyzy i udziały własne: zniesione 
II. II. II. II.  
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na 
uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub 
śmierć ubezpieczonego. 
 
Zakres świadczeń: 
1. Jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
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zdrowiu za każdy procent odniesionego uszczerbku na zdrowiu. 
2. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmieci ubezpieczonego. 
 
Wysokość świadczeń na 1 ubezpieczonego:    
Wysokość odszkodowania ustala się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 października 
2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków  przy pracy i chorób zawodowych 
( Dz.U. z 2009r., Nr 167, poz. 1322 z późniejszymi zmianami), dotyczącymi wypłaty 
jednorazowego odszkodowania w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu oraz z tytułu śmierci.   
 

5. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE5. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE5. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE5. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE        
Przedmiot i suma ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek  zostały podane                          
w Załączniku nr 4 - „Wykaz pojazdów”     
UWAGA: Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wymienione poniżej oraz z pojazdy 
włączone do ubezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, będące                
w posiadaniu Zamawiającego lub użytkowaniu na podstawie umów leasingu, dzierżawy 
czy użyczenia. 

Zakres ubezpieczenia: 
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. 
2. NW kierowcy i pasażerów. 
3. Auto Casco. 
4. Assistance dla pojazdów osobowych posiadających ubezpieczenie AC 

1) Suma ubezpieczenia w OC obowiązkowym – ustawowa.  
2) Suma ubezpieczenia NW na osobę: 10 000 zł 
3) Zakres ubezpieczenia AC: pełny (w ruchu i postoju + kradzież). 
4) Rozliczenie szkody:  serwisowe. 
5) Amortyzacja części wykupiona. 
6) Franszyza integralna 200 zł. 
7) Udział własny zniesiony. 
8) Assistance swoim zakresem powinno obejmować zdarzenia związane z wypadkiem 

oraz awarią pojazdu. Katalog świadczeń powinien zawierać m.in. auto zastępcze na 
cały okres naprawy pojazdu, holowanie pojazdu RP+Europa z limitem 1000 km.  

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne)szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne)szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne)szkody wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne) 
Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu 
ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 
r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym  
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, Poz 1152              

z późn. zm.). Dla pojazdów nowych 
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(zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdów. 
 
Zakres ubezpieczeniaZakres ubezpieczeniaZakres ubezpieczeniaZakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) 
Suma ubezpieczenia:Suma ubezpieczenia:Suma ubezpieczenia:Suma ubezpieczenia: ustawowa (w przypadku zwiększenia przez ustawodawcę 
minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej składka za ubezpieczenie pozostaje bez 
zmian). 
Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradUbezpieczenia uszkodzenia oraz kradUbezpieczenia uszkodzenia oraz kradUbezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KRzieży pojazdów Auto Casco AC/KRzieży pojazdów Auto Casco AC/KRzieży pojazdów Auto Casco AC/KR    
Przedmiotem ubezpieczeniaPrzedmiotem ubezpieczeniaPrzedmiotem ubezpieczeniaPrzedmiotem ubezpieczenia są zadeklarowane przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 
pojazdy mechaniczne stanowiące własność lub będące w jego posiadaniu na podstawie 
umowy najmu, leasingu, użyczenia, dzierżawy lub innego tytułu prawnego. Ochroną 
ubezpieczeniową objęte są pojazdy niezależnie od wieku ich eksploatacji. 
Okres ubezpieczeniaOkres ubezpieczeniaOkres ubezpieczeniaOkres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu 
ubezpieczenia obowiązujących polis, dla pojazdów nowych (zakupionych) od dnia 
zakupu/zarejestrowania pojazdów (bez konieczności dokonywania oględzin) lub od 
chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC 
komunikacyjnego. 
Zakres ubezpieczeniaZakres ubezpieczeniaZakres ubezpieczeniaZakres ubezpieczenia 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
- szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia  
z innym pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi 
przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz lub z wnętrza pojazdu, 
- uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, 
pioruna, upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, 
powodzi, lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił 
przyrody 
- nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub 
wewnątrz pojazdu, 
- użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz 
- powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu 
w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju – bez 
wymogu posiadania dokumentów i kompletu kluczyków po szkodzie), 
- szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań 
technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, 
- w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające. 

Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, zakres i terminy :  Załącznik nr 4 „Wykaz 
pojazdów” 
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Wykaz budynków i budowli Gminy 

Węgliniec  wraz z  jednostkami 
organizacyjnymi  

ZZaałłąącczznniikk  nnrr  22AA  ddoo  SSIIWWZZ  

    

        Przetarg nieograniczony na realizację zadania: 
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz                       
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 

  

      

 

Lp. Lokalizacja i nazwa budynku/budowli 
wartość 
księgowa 

brutto  

pow. 
użytkowa  

 Suma 
ubezpieczenia   

Warto ść   
(O, RZ, 

BK)  

1. Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu 

1 Budynek biurowy -Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 2 497 336,79 836,67 4 229 753 zł O 

2 
Boisko sportowe w Czerwonej Wodzie, ul. Leśna budynek 
+ogrodzenie  

169 257,16  169 257 zł KB 

3 
Ruiny kościoła poewangelickiego w Ruszowie – zabytek. S.u. 
obejmuje wartość ruin oraz poniesione nakłady na 
zabezpieczenie obiektu (m.in. nowy dach)  

1 462 948,00  1 500 000 zł O 

4 Remiza strażacka Stary Węgliniec  243 462,32  285 000 zł O 

5 Remiza strażacka OSP Czerwona Woda    173,00 522 114 zł O 

6 Remiza strażacka Ruszów ul. Żagańska   278,12 839 366 zł O 

7 
Remiza strażacka Węgliniec ul. K. Wojtyły 16 wraz z 
garażami straży pożarnej 

474 700,00 413,20 1 247 038 zł O 

8 Remiza strażacka OSP Jagodzin 226 085,48 129,00 389 322 zł O 

9 Dom przedpogrzebowy Stary Węgliniec ul. Konopnickiej   75,00 226 350 zł O 

10 Dom przedpogrzebowy Czerwona Woda  ul. Kościuszki  40 000,00 75,00 210 000 zł O 

11 
Dom przedpogrzebowy w Węglińcu na cmentarzu 
komunalnym 

 90,00 271 620 zł O 

12 Park w Czerwonej Wodzie - ul. 3 Maja  ( mała architektura)  389 322,27 1,3 ha 389 440 zł O 

13 Park w Ruszowie ul. Żagańska  ( mała architektura)  1 057 471,56  1 060 428 zł O 

14 Park Węgliniec  ( mała architektura)  514 706,17  514 706 zł O 

15 Skwer w Ruszowie - ul. II Armii WP ( mała architektura ) 63 234,77  63 500 zł O 

16 
Przystanek autobusowy w Węglińcu ul. Piłsudskiego (wiata+ 
kosze + ławki) 

4 360,00  4 360 zł O 

17 
Przystanek autobusowy w Węglińcu ul. Wojska 
Polskiego(wiata+ kosze + ławki) 

14 827,65  14 828 zł O 

18 Przystanek autobusowy w Starym Węglińcu (wiata+ kosz) 13 407,00  13 407 zł O 

19 
Przystanek autobusowy w Starym Węglińcu (wiata) - na 
żądanie 

6 765,00  6 765 zł O 
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20 Przystanek autobusowy w Piasecznej (wiata+ kosz) 13 028,00  13 028 zł O 

21 Przystanek autobusowy w Piasecznej (wiata) na żądanie  6 765,00  6 765 zł O 

22 Przystanek autobusowy w Piasecznej (wiata) przy drodze 351 6 765,00  6 765 zł O 

23 Przystanek autobusowy w Jagodzinie (wiata+ kosz) 15 345,00  15 345 zł O 

24 Przystanek autobusowy w Kościelnej Wsi (wiata+ kosz) 12 581,00  12 581 zł O 

25 
Przystanek autobusowy w Czerwonej Wodzie ul. Lubańska 
(wiata+ kosz) 

16 083,00  16 083 zł O 

26 
Przystanek autobusowy w Czerwonej Wodzie  (zjazd do 
ośrodka Jagoda) (wiata+ kosz) 

12 270,00  12 270 zł O 

27 
Przystanek autobusowy w Czerwonej Wodzie  ulica kościelnik 
- wiata 

6 765,00  6 765 zł O 

28 
Przystanek autobusowy w Ruszowie ul. Dworcowa (wiata+ 
kosz) 

8 610,00 zł 7,00 8 610 zł O 

29 Przystanek autobusowy w Ruszowie ul. Świerczewskiego 6 765,00  6 765 zł O 

30 
Teren wokół WCK- działka nr 68 Węgliniec, pow. 3 607 
m2,(lampy, ławki, kosze, nasadzenia, nawierzchnie z kostki 
brukowej, nawierzchnia tartanowa -herb) 

426 626,00  426 626 zł O 

31 Oświetlenie ulic 2 720 955,18  2 720 955 zł O 

32 
Punkt selektywnej Zbiórki Odpadów Węgliniec ul. Leśna 1A 
(stróżówka + oświetlenie) 

14 711,00  14 711 zł KB 

RAZEM 15 224 523 zł X 

2. Zakład Usług Komunalnych Węgliniec 

1 Budynek biurowy, Węgliniec ul. Partyzantów 8 28 000,00 274,10 827 234 zł O 

2 
Oczyszczalnia ścieków wraz z wyposażeniem i siecią 
kanalizacyjną 

3 000 
000,00 

 3 000 000 zł O 

3 
Plac zabaw, Jagodzin ( m. in. ścieżki, chodniki, urządzenia 
zabawowe, ogrodzenie)  

7 750,00  7 750 zł O 

4 
Plac zabaw, Zielonka ( m. in. ścieżki, chodniki, urządzenia 
zabawowe, ogrodzenie)  

37 936,87  37 937 zł O 

5 
Plac zabaw Stary Węgliniec ( m. in. Ścieżki, chodniki, 
urządzenia zabawowe, ogrodzenie)  

135 030,00  135 030 zł O 

6 Boisko w Zielonce nawierzchnia tartanowa, ogrodzenie,  282 083,38  282 083 zł O 

7 
Boisko sportowe w Starym Węglińcu ul. Konopnickiej 
nawierzchnia tartanowa, ogrodzenie, oświetlenie 

444 962,52  444 963 zł O 

8 
Boisko Sportowe Jagodzin nawierzchnia tartanowa wraz z 
ogrodzeniem, oświetleniem i parkingiem 

377 364,00  377 364,00 O 

9 
Plac zabaw Piaseczna ( m. in. Ścieżki, chodniki, urządzenia 
zabawowe, ogrodzenie)  

66 279,91  66 280 zł O 

10  Stadion Miejski w Węglińcu + monitoring  1 326125,00  1 326 125 zł O 

11 SUW Czerwona Woda 597 045,68  600 000 zł O 

12 SUW Węgliniec 123 811,00  2 000 000 zł O 
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13 SUW Ruszów 2 042404,00  2 042 404 zł O 

14 Przepompownia Stary Węgliniec 601 121,53  601 122 zł O 

15 Ujęcie wody Zielonka  330 000,00  330 000 zł O 

16 Ruszów ul. Łużycka 16 16 036,62 84,56 255 202 zł O 

17 Ruszów ul. Żagańska 2 ośrodek zdrowia + 3 mieszkania 500 612,21 370,7 1 118 773 zł O 

18 Kościelna Wieś 19 3 135,00 136 410 448 zł O 

19 Kościelna Wieś 23 (wartość remontu) 72 523,70 72 217 296 zł O 

20 Węgliniec ul. Sikorskiego 40 ośrodek zdrowia + 4 mieszkania 1 618876,90 1060,1 3 199 382 zł O 

21 Stary Węgliniec ul. Stawowa 22 28 980,00 95,9 289 426 zł O 

22 Stary Węgliniec ul. Zielona 1a 15 825,03 58,36 176 130 zł O 

23 Zielonka 3 119 972,00 159,23 480 556 zł O 

24 Zielonka 8 (wartość remontu) 77 538,35 356 1 074 408 zł O 

25 Ruszów ul. Zgorzelecka 6 2 473,00 152,32 459 702 zł O 

26 Czerwona Woda ul. Zgorzelecka 21 2 517,00 44,68 134 844 zł O 

27 
Czerwona Woda ul. 5-go Grudnia ośrodek zdrowia +1 
mieszkanie 

250 391,07 167,78 506 360 zł O 

28 Piaseczna 76 181 985,00 60,3 181 985 zł O 

29 Jagodzin 81 48 387,44 275,84 832 485 zł O 

30 Jagodzin 37 33 715,00 127,31 384 222 zł O 

31 Jagodzin 63/2  część budynku 160 256,00 53,1 160 256 zł O 

32 Jagodzin 4/2; 4/3 część budynku 32 000,00 94,18 284 235 zł O 

33 Przedszkole w Czerwonej Wodzie ul. Kościuszki 4 44 453,77 189,23 571 096 zł O 

34 Przedszkole w  Ruszowie ul Ratuszowa 7 103 316,97 373,64 1 127 646 zł O 

35 Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Zielonce 1 058036,41  1 058 037 zł O 

36 
Oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w Ruszowie - 
ul. Brzozowa 

660 397,47  660 398 zł  

RAZEM 23 942 744 zł X 

3. Przedszkole Publiczne, Węgliniec ul. Kościuszki 26A 

1 Budynek przedszkola  762 865,00 492,00    1 877 180,00 zł  O 

2 
Plac zabaw, Węgliniec, ul. Kochanowskiego ( m. in. Ścieżki, 
chodniki, urządzenia zabawowe, ogrodzenie)  

31 472,00          31 472,00 zł  KB 

RAZEM    1 908 652,00 zł  X 

4. Zespół Szkół w Węglińcu 

1 Budynek SP w Węglińcu Kościuszki 2 2 463100,79 1882,89         6 365 688 zł  O 

2 Budynek świetlicy szkolnej  290 400,97 353,06         1 186 444 zł  O 
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3 
Plac zabaw - Radosna Szkoła ul. Kościuszki ( m. in. Ścieżki, 
chodniki, urządzenia zabawowe, ogrodzenie)  

280 740,50 3546            280 741 zł  KB 

4 Budynek Gimnazjum w Węglińcu ul. Kościuszki 5 857 829,64 988,00         3 493 109 zł  O 

5 Budynek Szkoły Filialnej w Starym Węglińcu ul. Główna 50  223 516,06 866,00         2 613 588 zł  O 

6 
Boisko -nawierzchnia tartanowa, ogrodzenie, oświetlenie, 
wyposażenie stałe, kort tenisowy  

832 724,00             832 724 zł  O 

7 Hala sportowa, Węgliniec, ul Kościuszki 4 636245,87 1484,00 4 636 246 zł O 

RAZEM       19 408 540 zł  X 

5. Zespół Szkół w Ruszowie, ul. Zgorzelecka 2 

1 Budynek Szkoły Podstawowej 949 060,35 794,00 2 848 378 zł O 

2 Sala Gimnastyczna 179 965,97 393,00 1 186 074 zł O 

3 boisko Orlik  - budynek socjalny, nawierzchnia tartanowa, 
ogrodzenie, oświetlenie, wyposażenie stałe  

1 176 909,17 3153m2 1 176 909 zł O 

4 Plac zabaw 196 689,90 572,50m2 196 690 zł KB 

5 Budynek Gimnazjum 635 493,83 571,00 2 007 429 zł O 

RAZEM 7 415 480 zł X 

6. Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie, ul. Kolejowa 22 

1 Budynek szkolny  1 194806,87 1424,00 4 971 039 zł O 

2 
Boisko Czerwona Woda ul. Kolejowa - oświetlenie, 
nawierzchnia tartanowa, ogrodzenie, wyposażenie, kort tenisowy 

694 357,54 5500,00 694 358 zł KB 

3 
Plac zabaw Radosna Szkoła ( m. in. Ścieżki, chodniki, 
urządzenia zabawowe, ogrodzenie)  

149 415,17 602,00 149 415 zł O 

4 Budynek gospodarczy przy szkole 4 250,31 80,00 241 440 zł O 

RAZEM 6 056 252 zł X 

7. MGOK Węgliniec 

1 Świetlica Wiejska w Zielonce   336,97         1 016 975 zł  O 

2 Świetlica Wiejska w Piasecznej   63,74            192 367 zł  O 

3 Dom kultury  Jagodzin 30  522,75         1 577 660 zł  O 

4 Dom Kultury w Czerwonej Wodzie ul. Świerczewskiego    608,3         1 835 910 zł  O 

5 Dom Kultury, Ruszów ul. Strzelecka    429,7         1 296 865 zł  O 

6 Dom Kultury, Stary Węgliniec ul. Konopnickiej   623,3         1 881 059 zł  O 

7 Węglinieckie Centrum Kultury, Węgliniec ul. Wolności 1   566,60         1 709 999 zł  O 

8 Biblioteka Publiczna w Węglińcu ul. K.Wojtyły 10   238,30            981 505 zł  O 

9 Świetlica Wiejska Kościelna Wieś 23   58,45            176 402 zł  O 

RAZEM        10 668 742 zł  X 
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Łącznie budynki 
  

 84 624 932 zł  
 

 

Wykaz maszyn, urządzeń i wyposażenia  
Gminy Węgliniec  wraz z  jednostkami 

organizacyjnymi  
ZZaałłąącczznniikk  nnrr  22BB  ddoo  SSIIWWZZ  

        Przetarg nieograniczony na realizację zadania: 
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz                       
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
 

Urząd  Gminy i Miasta Węgliniec    

Lp.  Rodzaj sprzętu  Nazwa i typ 
Rok 

budowy, 
produkcji  

 Suma ubezpieczenia  

Wartość  

1 ksero duże (dzierżawa) Konica Minolta 2008                      9 760 zł  KB 
2 ksero duże (dzierżawa) Konica Minolta 2008                      9 760 zł  KB 
3 drukarka laserowa HP P2015 2008                      1 100 zł  KB 
4 drukarka laserowa HP CP1515N 2009                      1 010 zł  KB 
5 notebook HP   2008                      2 000 zł  KB 
6 aparat fotograficzny   2009                        399 zł  KB 
7 drukarka laserowa HP Laser Color 2009                      1 200 zł  KB 

razem 25 229 zł   

Zakład Usług Komunalnych    

SUW Czerwona Woda   

1 zestaw pomp 2 sztk     24 000,00   O 

2 sprężarka     10 000,00   O 

3 areatory 2 szt + zestaw pomp     15 000,00   O 

razem  49 000 zł   

SUW Węgliniec   

1 agregat prądotwórczy                    33 180,00    O 

2 zestaw pomp 2 sztk                    30 000,00    O 

3 pompy rezerwowe 6 sztk                    58 000,00    O 

4 filtry i złoża                  100 000,00    O 

5 
zestaw mierników inst el. MIC-10 MPI-502 
CMP400                      2 935,50    KB 

6 stopa wibracyjna 90kg                      3 241,46    KB 

7 niwelator optyczny                       1 012,20    KB 

8 przecinarka spalinowa WPS5000                      1 022,93    KB 

9 zagęszczarka 88kg                      1 461,79    KB 

10 urządzenie mini wuko                    33 000,00    O 

11 zgrzewarka elektroopor. ZEEN -1500                      4 400,00    O 

12 rozdzielnia elektr.                    50 000,00    O 

13 zestaw prądowo-hydroforowy Indukta                    12 890,00    O 
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14 zestaw prądowo-hydroforowy Indukta                    12 890,00    O 

15 zestaw prądowo-hydroforowy Indukta                    12 890,00    O 

16 pompa płucząca Celma                      8 630,00    O 

17 pompa głębinowa Hydro Vacum                    11 890,00    O 

18 pompa głębinowa Hydro Vacum                    11 890,00    O 

19 agregat sprężarkowy Celma                      7 237,00    O 

20 agregat sprężarkowy Celma                      7 237,00    O 

21 dmuchawa                       4 500,00    O 

22 zespół prądotwórczy                      9 650,00    O 

23 zestaw do szalowania wykopów do gł. 2,5m 
z płytami 2,00m                      8 860,00    O 

24 cysterna wody pitnej                    15 600,00    O 

razem  442 418 zł   

PRZEPOMPOWNIA Stary W ęgliniec   

1 zestaw pomp                     15 000,00    O 

2 sterowanie                      5 000,00    O 

3 zbiornik hydroforowy                    13 000,00    O 

4 sprężarka                      5 000,00    O 

razem  38 000 zł   

Ujęcie wody Zielonka   

1 zestaw pompowy                    10 000,00    O 

2 sieć łącząca                  100 000,00    O 

3 2 zbiorniki hydroforowe                    16 000,00    O 

4 zestaw pomp ujęcie                       5 000,00    O 

5 rozdzielnia elektryczna                      5 000,00    O 

6 transformator DE25/24                      7 900,00    O 

razem  143 900 zł   

STADION MIEJSKI WYPOSA ŻENIE   

1 kosa spalinowa OLEO-MAC 746T - stadion    
2013 

                 2 290,00    
O 

2 traktor M185-107TC   
2016 

                 9 220,00    
O 

3 dmuchawa 125BVX - stadion W-c    2014                  1 329,05    O 

4 zamiatarka GUDE - stadion miejski    2014                  2 000,00    O 

5 

wyposażenie siłowni na stadionie miejskim 
w W-cu: stojak na obciżenia i gryf, stojak 
na hanntle, zestaw kulturystyczny, wycią, 
suwnica Smitha, drążek do wyciągu  

  2015                  3 837,00    O 

6 zeskok do skoku wzwyż   2015                24 850,62    O 

7 ścieżka gimnastyczna w rolce   2015                  3 864,35    O 
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8 stojak do skoku wzwyż wycz.teleskopowy   2015                  3 661,75    O 

9 stelaż stalowy z wózkiem pod zeskok   2015                  5 226,70    O 

10 wyposażenie lekkoatletyczne stadionu: płotki 
wyczynowe i treningowe, bloki startowe, podium, 
maszt aluminiowy, pokrowiec przeciwdeszcz.na 
materac, materace   

2015                37 907,46    

O 

razem  94 187 zł   

ZUK W ęgliniec- pozostałe   

1 drukarka igłowa OKI     2 024,00   KB 

2 Wykaszarka spalinowa 545 RX   2014 2 695,00   KB 

3 detektor gazu TETRA 2 - przenośny   2014 2 193,21   KB 

4 drukarka HP Laser Jest 1020 1020 2007 356,56   KB 

5 drukarka HP Laser Jest 2015 2015 2007 737,70   KB 

6 drukarka HP Laser Jest 1018 1018 2007 299,18   KB 

7 drukarka HP F2180 F2180 2008 284,43   KB 

8 monitor LCD Benq E900   2009 500,00   KB 

9 laptop FUJITSU SIEMENS   2009 1 100,00   KB 

10 serwer IBM   2002 10 740,00   KB 

razem  20 930 zł   

ZUK W ęgliniec - siłownie zewnętrzne i urzązenia placów zabaw   

1 
urządzenia siłowni zewętrznej przy Domu 
Kultury w Ruszowie 

  
2016 

               16 736,00    
O 

2 
urządzenia siłowni zewętrznej w parku w 
Ruszowie 

  
2016 

               10 328,00    
O 

3 
urządzenia siłowni zewętrznej w 
Jagodzinnie 

  
2016 

                 6 646,00    
O 

4 urządzenia siłowni zewętrznej w Piasecznej   
2016 

                 6 646,00    
O 

5 
urządzenia siłowni zewętrznej w Starym 
Węglińcu 

  
2016 

                 9 256,00    
O 

6 urządzenia siłowni zewętrznej w Zielonce   
2016 

                 6 646,00    
O 

7 
urządzenia siłowni zewętrznej w Czerwonej 
Wodzie 

  
2016 

               11 866,00    
O 

8 
urządzenia placu zabaw w parku w 
Czerwonej Wodzie  

  
2016 

               16 000,00    
O 

razem  84 124 zł   

Miejskie Przedszkole Publiczne im. Św. Mikołaja w W ęglińcu  

1 piec grzewczy w kuchni   2004 3 544,00   KB 

2 piec gazowy viessman 2006 7 808,00   KB 

3 zmywarka przemysłowa Fagor FI60DD 2013 6 027,00   KB 

4 laptop expensor 5220 2008 1 500,00   KB 

razem  18 879 zł   
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Zespół Szkół w Węglińcu   

1 zestaw komputerowy PC Libro - 4 szt 2006 12 814,96   KB 

2 monitor T710 PH LG - 4 szt 2006 1 786,92   KB 

3 urządzenie wielofunkcyjne HP Laser 2006 1 749,75   KB 

4 komputer  
e Mac 1,42 Ghz - 10 
szt 

2006 29 750,00   
KB 

5 komputer serwer e Mac 1,42 Ghz 2006 5 380,00   KB 

6 komputer przenośny iBook 14 2006 5 113,02   KB 

7 drukarka Samsung ML-2251N 2006 2 526,00   KB 

8 skaner  HP Scan Jet 2006 485,00   KB 

9 wideoprojektor ERSON 2006 2 465,62   KB 

10 zestaw uczniowski stacja robocza+Mac iMac 17 - 10 szt 2008 29 980,00   KB 

11 komputer serwer  i Mac - 1 szt 2008 4 642,00   KB 

12 drukarka ML-2571N 2008 1 377,00   KB 

13 Router D-link DI-524 2008 314,00   KB 

14 wideoprojektor E-D-X20 2008 2 191,12   KB 

razem  100 575 zł   

Zespół Szkół w Węglińcu - filia   

1 router-urz. Internetowe   2009 357 zł KB 

2 
tablica interaktywna 

tablica Inter White 
Board 

2008 5 355 zł 
KB 

3 wideoprojektor Toshiba 2008 4 500 zł KB 

razem 10 212 zł   

Zespół Szkół w Ruszowie   

1 kserokopiarka gestetner 2006 8 991,40   KB 

2 platforma schodowa dla niepełnosprawnych   2013 85 454,50   KB 

3 Wideoprojektor Hitachi   2008 1 830,00   KB 

razem  96 276 zł   

Gimnazjum   

1 Komputer w sekretariacie LG 2005 3 000,00   KB 

2 Projektor multimedialny LG 2003 9 400,00   KB 

3 Zestaw komputer dyrektora   2005 3 375,00   KB 

4 Monitor LCD 17 w sekretariacie   2005 1 056,00   KB 

5 Drukarka Laser Jet 1020   2005 520,00   KB 

6 Zestaw komp w pokoju naucz gimnazjum   2006 3 063,00   
KB 

7 aparat cyfrowy Sony   2005 1 500,00   KB 

8 Kamera cyfrowa Sony   2005 2 100,00   KB 

9 centrum informac (3 komputery)   2008 8 592,00   KB 

10 pracownia komp 10 stanowisk   2008 24 245,00   KB 

11 Tablica interaktywna QNB 200S    2008 5 600,00   KB 

razem  62 451 zł   

Szkoła Podstawowa   
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1 centrum informac (4 komputery)   2006 8 384,96   KB 

2 monitory LG 4 szt.- biblioteka   2006 1 786,92   KB 

3 Urządzenie wielofunkcyjne HP LJ 3052 2006 1 749,75   KB 

4 kamera   2002 2 000,00   KB 

5 komputer serwer NTT Tytan 945 G 2008 2 976,00   KB 

6 Pracownia komp 9 stanowisk NTT Business 2008 17 019,00   KB 

7 skaner  HP SJ G 270 2008 507,00   KB 

8 Drukarka laserowa Samsung    2008 725,00   KB 

9 monitor LG-19 Samsung 10 szt.    2008 7 430,00   KB 

10 Komputer LG - szkoła podstawowa   2009 2 173,00   KB 

11 telewizor LG 42 LG 3000   2009 2 099,00   KB 

12 wideoprojekktor Hitachi    2008 1 830,00   KB 

13 urządzenie wielofunkcyjne    2008 1 749,00   KB 

14 komputer przenośny DELL    2008 2 522,49   KB 

15 videoprojektor   2008 1 830,00   KB 

16 kamera    2008 1 499,00   KB 

razem  56 281 zł   

Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie    

1 Kocioł co. z zasobnikami 
Domino 200, 
321/2011 2011 25 394,40   KB 

2 Zmywarka uniwersalna Candy DPE6320x 2015 1 164,99   KB 

3 Kopiarka  
Minolta 

2013 
używana 1 500,00   KB 

4 Telefax  
Panasonic KX- FP 
153 PD 

2003 
739,00   KB 

5 telefon  
Panasonic KX-TG 
1611 

2014 
89,00   KB 

6 Drukarka laserowa HP LJ1010 2004 860,00   KB 

7 waga osobowa elektroniczna WPT 60/150 2015 1 069,20   KB 

8 telefon  
Samsung Galaxy Ace 
4 

2015 
170,97   KB 

9 Monitor LG Flatrol 2006 999,00   KB 

10 Komputer jednostka centralna  
NTT Tytan 945gcmx-
s2 

2008 2 976,00   
KB 

11 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 2008 1 891,00   KB 

12 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 2008 1 891,00   KB 

13 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 2008 1 891,00   KB 

14 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 2008 1 891,00   KB 

15 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 2008 1 891,00   KB 

16 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 2008 1 891,00   KB 

17 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 2008 1 891,00   KB 

18 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 2008 1 891,00   KB 

19 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 2008 1 891,00   KB 

20 Komputer jednostka centralna  NTT Busines W6741 
81832048954 

2008 
2 516,00  KB 

21 Skaner A 4  HP Scan Jet G2710 2008 507,00   KB 

22 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 
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23 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

24 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

25 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

26 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

27 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

28 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

29 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

30 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

31 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

32 Monitor LCD 19" Samsung920 NW 2008 743,00   KB 

33 Drukarka Samsung ML2571N 2008 725,00   KB 

34 Wideoprojektor  Hitachi ED- X22 2008 1 830,00   KB 

35 Laptop Asus K50W 2009 2 020,00  KB 

36 Laptop Asus F30 2008 2 371,00   KB 

37 komputr przenośny Dell Latitude D531 2008 2 522,48   KB 

razem  72 646 zł   

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 

1 kocioł gazowy  Dom Kultury Czerwona 
Woda 

2015                  6 500,00    
KB 

2 zestaw komputerowy  
Dom Kultury w 
Ruszowie 

2007 800,00   
KB 

3 zestaw komputerowy  
Dom Kultury w 
Ruszowie 

2007 800,00   
KB 

4 zestaw komputerowy  
Dom Kultury w 
Ruszowie 

2007 800,00   
KB 

5 zestaw komputerowy  
Dom Kultury w 
Ruszowie 

2007 800,00   
KB 

6 zestaw komputerowy  
Dom Kultury w 
Ruszowie 

2007 800,00   
KB 

7 zestaw komputerowy  
Dom Kultury w 
Ruszowie 

2007 800,00   
KB 

8 zestaw komputerowy  
Dom Kultury w 
Ruszowie 

2007 800,00   
KB 

9 zestaw komputerowy  
Dom Kultury w 
Ruszowie 

2007 800,00   
KB 

10 zestaw komputerowy  
Dom Kultury w 
Ruszowie 

2007 800,00   
KB 

11 zestaw komputerowy   Biblioteka Węgliniec 2009 800,00   KB 

12 zestaw komputerowy   Biblioteka Węgliniec 2005 400,00   KB 

13 zestaw komputerowy   Biblioteka Węgliniec 2005 400,00   KB 

14 urządzenie wielofunkcyjne UNIQA MINOLTA  Biblioteka Węgliniec 2007 1 500,00   KB 

15 Telefax  Dom Kultury w  Ruszowie 2007                    200,00    KB 

  razem 17 000 zł KB 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  KB 

1 zestaw komputerowy ASUS 2005 3 600,00  KB 

2 zestaw komputerowy AMD 64 2007 4 870,00   KB 
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3 drukarka laserowa HP Laser Jet  2004 895,00   KB 

4 zestaw komputerowy ASUS 2005 3 600,00   KB 

5 zestaw komputerowy AMD 64 2007 4 870,00   KB 

6 zestaw komputerowy AMD 64 2008 2 570,00   KB 

7 zestaw komputerowy AMD 64 2008 2 570,00   KB 

8 zestaw komputerowy AMD 64 2008 2 570,00   KB 

9 zestaw komputerowy AMD 64 2008 4 480,00   KB 

10 drukarka laserowa HP Laser Jet 1600 2008 890,00   KB 

11 urządzenie wielofunkcyjne HP Laser Jet 2008 760,00   KB 

12 skaner Mustek 2400 2008 400,00   KB 

13 Aparat fotograficzny SONY 2008 500,00   KB 

14 kserokopiarka Kyocera KM 2007 3 500,00   KB 

razem  36 075 zł   

   
ogółem  1 368 183,34 zł 
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Wykaz sprzętu elektronicznego Gminy 
Węgliniec  wraz z  jednostkami 

organizacyjnymi  
ZZaałłąącczznniikk  nnrr  33  ddoo  SSIIWWZZ 

        Przetarg nieograniczony na realizację zadania: 
"Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz                  
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
 

 
Urząd  Gminy i Miasta Węgliniec  

 

Lp. Rodzaj sprzętu Nazwa i typ 

Rok 
zakupu 

lub 
produkcji  

Wartość odtworzeniowa 

SPRZĘT STACJONARNY  
1 drukarka laserowa HP LaserJet 1102 2012                                 400 zł  
2 drukarka laserowa HP LaserJet 1102 2012                                 400 zł  
3 drukarka laserowa HP LaserJet 1102 2012                                 400 zł  
4 drukarka laserowa HP LaserJet 1102 2012                                 400 zł  
5 drukarka laserowa HP LaserJet 1102 2012                                 400 zł  
6 drukarka laserowa HP LaserJet 1102 2012                                 400 zł  
7 komputer PC Actina 2012                      2 500 zł  
8 komputer PC Actina 2012                      2 500 zł  
9 komputer PC Actina 2012                      2 500 zł  
10 zestaw komputerowy - 2 szt.   2015                      5 000 zł  
11 Serwer Dell Power Edge R220 2 szt.   2016                    14 000 zł  
12 drukarka laserowa HP P2015N 2012                              900 zł  
13 komputer PC zestaw komputerowy 2010                      3 172 zł  

14 drukarka atramentowa Brother DCP J715 urządzenie wielofunkcyjne 2012                                 470 zł  

15 drukarka atramentowa Brother MFC 5895CW urządzenie wielofunkcyjne 2012                                 560 zł  

16 stacja robocza PC 12 szt. zestaw komputerowy 2014                    18 000 zł  
17 skaner szczelinowy Plustek skaner 2014                      1 560 zł  
18 drukarka laserowa HP LaserJet Pro M125nwMFP 2014                                 550 zł  
19 drukarka laserowa HP LaserJet Pro M125nwMFP 2014                                 550 zł  
20 drukarka HP J125 HP J125 2015                                 560 zł  
21 drukarka HP J125 HP J125 2016                                 530 zł  

22 niszczarka KOBRA   2015                     2 324 zł  

23 niszczarka dokumentów P-48c 11 szt.   2016                     3 490 zł  
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razem                   61 566 zł 
SPRZĘT PRZENOŚNY 
1 zasilacz awaryjny    2012                                 230 zł  
2 zasilacz awaryjny   2012                                 230 zł  
3 zasilacz awaryjny    2012                                 230 zł  
4 zasilacz awaryjny   2013                                 230 zł  
5 zasilacz awaryjny    2013                                 230 zł  
6 zasilacz awaryjny   2013                                 230 zł  
7 notebook HP   2014                     2 300 zł  
8 rzutnik projektor   2012                     2 300 zł  
9 projektor HD Optima   2016                     2 200 zł  
10 ekran projekcyjny Optima   2016                     1 200 zł  
11 notebook Asus   2010                     2 369 zł  

12 fotoradar z osprzętem 
urządzenie pomiarowe, kamera, USB adapter, IR-

lampa, pilot, okablowanie + torba  2010                107 841 zł  

13 notebook Lenovo   2010                     1 300 zł  
14 notebook Toshiba   2010                     3 300 zł  
15 notebook Dell   2012                      3 300 zł  
16 notebook Samsung   2012                     2 500 zł  

17 notebook Lenovo   2015                     1 699 zł  

18 notebook Dell   2015                     1 899 zł  

19 notebook Dell   2016                     2 800 zł  
20 notebook Lenovo   2016                              1 999 zł  
21 notebook HP   2015                     2 400 zł  
22 aparat fotograficzny Olympus 2011                     1 643 zł  

23 kamery KAM3 MMS/GPRS szt. 2 2015                      5 000 zł  

24 zestaw konferencyjny nagłośnienie   2016                      5 700 zł  

razem 153 130 zł 
 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 
 

SPRZĘT STACJONARNY  
1 zestaw komputerowy  Lokalizacja - Dom Kultury Jagodzin 2012 2 500 zł 
2 zestaw komputerowy  Lokalizacja - Dom Kultury Jagodzin 2012 2 500 zł 
3 zestaw komputerowy  Lokalizacja - Dom Kultury Jagodzin 2012 2 500 zł 
4 telewizor Samsung 40 Lokalizacja - Dom Kultury Jagodzin 2012 1 400 zł 
5 Playstation3 Lokalizacja - Dom Kultury Jagodzin 2012 900 zł 
6 zestaw komputerowy  Lokalizacja - Dom Kultury St. Węgliniec 2013 5 000 zł 
7 zestaw komputerowy -3 szt. lokalizacja  biblioteka Węgliniec 2015 5 200 zł 
8 telewizor Lokalizacja - Dom Kultury St. Węgliniec 2013 1 200 zł 
9 telewizor Biblioteka Ruszów 2016 2 200 zł 
10 zestaw komputerowy  Biblioteka Ruszów 2015 2 500 zł 
11 zestaw komputerowy  Biblioteka Ruszów 2015 2 500 zł 
12 zestaw komputerowy   Biblioteka Węgliniec 2015 1 600 zł 
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13 zestaw komputerowy   Biblioteka Węgliniec 2015 1 600 zł 
14 zestaw komputerowy   Biblioteka Węgliniec 2015 1 600 zł 
15 zestaw komputerowy  DK Jagodzin 2013 1 300 zł 
16 zestaw komputerowy  DK Jagodzin 2013 1 300 zł 
17 zestaw komputerowy  DK Jagodzin 2013 1 300 zł 
18 telewizor DK Jagodzin 2013 1 200 zł 
19 telewizor DK Stary Węgliniec 2013 1 200 zł 
20 telewizor świetlica Kościelna Wieś 2014 1 200 zł 
21 laptop- 2 szt.  świetlica Kościelna Wieś 2013 3 000 zł 
22 zestaw komputerowy  B-ka Czerwona Woda 2014 1 800 zł 

razem 45 500 zł 
SPRZĘT PRZENOŚNY 
1 sprzęt nagłośnieniowy  Lokalizacja - Dom Kultury Ruszów 2013 4 500 zł 
2 sprzęt nagłośnieniowy  Lokalizacja - Dom Kultury St. Węgliniec 2013 4 500 zł 
3 sprzęt nagłośnieniowy  Lokalizacja - Dom Kultury Czerwona Woda 2013 4 500 zł 
4 aparat fotograficzny  lokalizacja- Dom Kultury St. Węgliniec 2013 1 000 zł 
5 sprzęt nagłośnieniowy  Lokalizacja - Dom Kultury Jagodzin   2012 4 000 zł 
6 kamera Panasonic biblioteka Węgliniec 2015 1 400 zł 
7 laptopy- 3 szt.  WCK 2014 5 600 zł 
8 laptop WCK 2014 1 500 zł 
9 laptop WCK 2014 1 500 zł 
10 laptop WCK 2014 1 500 zł 
11 laptop DK Stary Węgliniec 2013 1 500 zł 
12 laptop DK Stary Węgliniec 2013 1 500 zł 
13 zestaw nagłośnieniowy DK Stary Węgliniec 2013 4 000 zł 
14 zestaw nagłośnieniowy DK Ruszów 2013 4 000 zł 
15 zestaw nagłośnieniowy DK Czerwona Woda 2013 4 000 zł 
16 zestaw nagłośnieniowy DK Jagodzin 2012 4 000 zł 
17 laptop- 2 szt.  świetlica Kościelna Wieś 2013 3 000 zł 
18 laptop biblioteka Węgliniec 2015 1 800 zł 
19 kamera Panasonic biblioteka Węgliniec 2015 1 500 zł 
20 aparat fotograficzny  Dom Kultury Stary Węglniec 2013 1 000 zł 
21 kamera Panasonic biblioteka Węgliniec 2011 1 200 zł 

razem 57 500 zł 
 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
 

SPRZĘT STACJONARNY  
1 zestaw komputerowy NOA Philips 2015 2 985 zł 
2 zestaw komputerowy NOA Philips 2016 3 220 zł 
3 telefax  panasonic 2015 795 zł 
4 telefax panasonic 2009 400 zł 
5 komputer Tracer 2013 1 799 zł 
6 komputer Tracer 2013 1 799 zł 
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7 komputer Tracer 2013 1 799 zł 
8 monitor Benq LCD 2013 526 zł 
9 drukarka laserowa HP P1102 2013 350 zł 
10 niszczarka Fellowes 2012 984 zł 
11 niszczarka Fellowes PS-12 Cs 2015 480 zł 
12 drukarka laserowa HP Laser Jet  2004 895,00 zł 
13 kserokopiarki DCP - L2520DW i HP Laser JetPro 400 MFP 2015 2 311,00 zł 
14 centrala telefoniczna Platan 2012 1 160 zł 

razem 19 503 zł 
SPRZĘT PRZENOŚNY 
1 komputer Laptop HP PROBOOK 6450b 2011 3 480 zł 

razem 3 480 zł 
SPRZĘT STACJONARNY Swietlica w Zielonce 
1 komputer HP Pavilon P6210 ASUS 2010 3 200 zł 
2 komputer HP Pavilon P6210 AMD 64 2010 3 200 zł 
3 monitor AMD 64 2010 590 zł 
4 monitor AMD 64 2010 590 zł 
5 drukarka EPSON STYLUS PHOTO P50 AMD 64 2010 360 zł 

razem 7 940 zł 
SPRZĘT STACJONARNY Świetlica w Piasecznej 
1 komputer HP Pavilon P6210 ASUS 2010 3 200 zł 
2 komputer HP Pavilon P6210 AMD 64 2010 3 200 zł 
3 monitor AMD 64 2010 590 zł 
4 monitor AMD 64 2010 590 zł 
5 drukarka EPSON STYLUS PHOTO P50 AMD 64 2010 360 zł 

razem 7 940 zł 
 

Miejskie Przedszkole Publiczne im. Św. Mikołaja w W ęglińcu 
 

SPRZĘT PRZENOŚNY 
1 laptop Lenovo 2015 2 500 zł 

razem 2 500 zł 
 

Zespół Szkół w Węglińcu  
 

SPRZĘT STACJONARNY SP i Gimnazjum  
1 kserokopiarka Kyocera 2013 2 829 zł 
2 tablica interaktywna tablica Interaktywna Returnstar 2012 3 662 zł 
3 wideoprojektor Optima EX610 2012 3 865 zł 
4 podstawa jezdna    2012 2 889 zł 
5 kserokopiarka  KYOCERA 2014 4 932 zł 
6 tablica interaktywna + projektor My Board, Acer 2016 6 433 zł 
7 Komputer 2266 Pentium 4/CPQ/D515   2015 1 800 zł 

razem 26 411 zł 
SPRZĘT PRZENOŚNY SP i Gimnazjum  
1 komputer przenośny CHP ProBok 6560B- 7 szt 2012 18 832 zł 
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2 
pracownia e-szkoła-komputer przenośny dla n-
la 

AHP Pro BOOK-5 szt 2012 2 891 zł 

3 szafka mobilna SM1 2012 1 644 zł 
4 laptop LENOWO – 2 szt 2014 1 798 zł 

razem 25 165 zł 
SPRZĘT STACJONARNY SP Stary Węgliniec - filia 
1 router-urz. Internetowe DGN 2200-2 szt 2012 598 zł 
2 pracownia komputerowa    2011 32 690 zł 

razem 33 288 zł 
SPRZĘT PRZENOŚNY SP Stary Wegliniec - filia  
1 laptop NB HP PRESARIO 2010 1 980 zł 

2 
pracownia e-szkoła-komputer przenośny dla n-
la 

AHP Pro BOOK-5 szt 2012 14 104 zł 

3 dla ucznia Net book-8 szt 2012 17 720 zł 
razem 33 804 zł 

 
Zespół Szkół w Ruszowie 

 
SPRZĘT STACJONARNY Gimnazjum  
1 Urządzenie wielofunkcyjne Panasonic 2013 872 zł 
2 Tablica interaktywna QNB 200S   2010 5 200 zł 
3 wideoprojektor Wiwitek D530   2010 2 000 zł 
4 telewizor  42 cale Samsung   2010 1 899 zł 
5 drukarka Hp LJ 1005   2010 385 zł 
6 Tablica interaktywna Trace Board A90 z oprogr 2012 5 695 zł 
7 Urządzenie do dziennika elektronicznego   2012 4 530 zł 
8 Tablica interaktywna Returnstar IQ Board PS 80 2012 3 669 zł 
9 projektor krótkiej projekcji Optima EX610 ST 2012 3 865 zł 
10 System testowy Mobiltest EDU 15 użytkownik 2012 7 117 zł 
11 Router Netgear  (1 sztuka) DGN 2200 2012 299 zł 
12 Podstawa jezdna z elektr regulacja wys   2012 2 889 zł 
13 mikroskop biologiczny   2011 1 169 zł 
14 Monitor LCE 1942 c-BN/18,5 LED   2013 400 zł 
15 Monitor TFFT 19 6 szt.   2014 1 194 zł 
16 Tablica interaktywna Prometeon   2015 5 400 zł 
17 Wideoprojektor Benq   2015 1 879 zł 

razem 48 463 zł 
SPRZĘT PRZENOŚNY 
1 Kamera internetowa Lgitech Webcam HD C615 HD C 615 2012                                 299 zł  
2 komputer przenośnyAHP ProBook (5 szt) 6560 B z oprogram. 2012                  14 106 zł  
3 komputer przenośny CHP ProBook (14 szt) 6560 B z oprogram. 2012                   37 664 zł  
4 aparat cyfrowy Samsung   2012                                 229 zł  
5 dyktafon Sony   2012                                 423 zł  
6 Kamera cyfrowa   2012                                 393 zł  
7 Urządzenie do nagrywania dźwięku Focusite Scarlet 2013                                 577 zł  

razem                    53 691 zł  
SPRZĘT STACJONARNY Szkoła Podstawowa  
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1 tablica interaktywna   2011                     5 500 zł  
2 drukarka laserowa HP Laser Jet P 1006   2015                                 350 zł  
3 wideoprojektor Benq   2010                     2 599 zł  
4 telewizor plazmowy Samsung .   2012                     2 641 zł  
5 telewizor plazmowy Samsung .   2012                     2 569 zł  
6 tablica interaktywna Qomo   2015                     3 280 zł  
7 wideoprojektor Wiwitek    2015                     1 208 zł  
8 wideoprojektor Wiwitek    2015                     1 208 zł  
9 wideoprojektor Wiwitek    2015                     1 208 zł  
10 tablica interaktywna+ projektor Sony   2015                     6 000 zł  
11 tablica interaktywna+ projektor Sony   2015                      6 000 zł  
12 tablica interaktywna VX board   2015                     1 299 zł  

razem                  33 862 zł 
SPRZĘT PRZENOŚNY 
1 Projektor Vivitek D 566 2 szt.   2014                     2 417 zł  

2 
komputer przenośny AHP Pro Book 6560 z 
oprogram.   

2012                      2 820 zł  

3 
komputer przenośny CHP Pro Book (2 szt) z 
oprogram.   

2012                     5 380 zł  

razem                   10 617 zł 
  

Szkoła Podstawowa w Czerwonej Wodzie   
 

SPRZĘT STACJONARNY  
1 Router Edimax ADSL 2012 189 zł 
2 Router Edimax ADSL 2012 189 zł 
3 Drukarka etykiet Zebra 2010 1 320 zł 
4 Czytnik kodów Metrologic Voyager MS95208605150957 2010 390 zł 
5 Rejestrator Ovisilk 2010 1 546 zł 
6 kamera  Ovisilk 2010 1 182 zł 
7 Monitor  LG Flatrol LCD 18,5" 2011 399 zł 
8 Urządzenie wielofunkcyjne HP CM1312 2011 1 040 zł 
9 Urządzenie wielofunkcyjne  Brother MFCJ6910DW 2012 2 714 zł 
10 Tablica interaktywna Smart Board SB680 2012 7 036 zł 
11 Tablica interaktywna Smart Board SB680 2012 7 036 zł 
12 Tablica interaktywna Smart Board 660 2014 1 280 zł 
13 Tablica interaktywna Smart Board 2013 780 zł 
14 Tablica interaktywna Smart Board 2013 780 zł 
15 Tablica interaktywna Smart Board 680 2014 1 440 zł 
16 Tablica interaktywna Smart Board SB660 2014 1 280 zł 
17 Projektor Acer X112 DPL 2013 1 137 zł 
18 Projektor Acer X1311WH 2012 2 538 zł 
19 Punkt dostępowy Draytek vigor AP800 2012 643 zł 
20 Punkt dostępowy Draytek vigor AP800 2012 643 zł 
21 Punkt dostępowy Draytek vigor AP800 2012 643 zł 
22 Punkt dostępowy Draytek vigor AP800 2012 643 zł 
23 Router Draytec vigor 2830Vn plus 2012 1 353 zł 
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24 Kontroler Netgear prosafe 16- AP Wireless 
Management Sysytem (WMS5316) 

2012 
3 342 zł 

25 komputer składak   2011 1 890 zł 
26 kamera  LC-359 IP 2013 399 zł 
27 System monitoringu    2013 950 zł 
28 Szafa- wózek na laptopy Abes 2012 3 342 zł 
29 projektor  Benq 2014 1 169 zł 
30 projektor  Benq 2013 1 049 zł 
31 projektor  Benq 2014 1 209 zł 
32 projektor  Benq 2014 1 209 zł 
33 projektor Benq MX505 2015 1 495 zł 

razem 52 253 zł 
SPRZĘT PRZENOŚNY 
1 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
2 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
3 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
4 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
5 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
6 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
7 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
8 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
9 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
10 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
11 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
12 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
13 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
14 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
15 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
16 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
17 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
18 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
19 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
20 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
21 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
22 Komputer przenośny Lenovo B580 B820 2012 1 989 zł 
23 Komputer przenośny Lenovo B580 i3-2370M 2012 2 706 zł 
24 Komputer przenośny Lenovo B580 i3-2370M 2012 2 706 zł 
25 Komputer przenośny Lenovo B580 i3-2370M 2012 2 706 zł 
26 Komputer przenośny Lenovo B580 i3-2370M 2012 2 706 zł 
27 projektor BenQ MS513P 2012 1 278 zł 
28 Laptop Lenovo G50-45 2014 1 609 zł 
29 Laptop Lenovo B50-45 2014 969 zł 

razem 58 436 zł 
 

Zakład Usług Komunalnych    
 

SPRZĘT STACJONARNY  
1 drukarka laserowa SAMSUNG SCX03 SCX03 2012 321 zł 
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2 drukarka laserowa HP Laser Jet   2015 227 zł 
3 drukarka laserowa HP Laser Jet Pro MFP M125   2015 406 zł 
4 komputer IBM   2010 246 zł 
5 komputer IBM   2010 246 zł 
6 komputer IBM   2010 246 zł 
7 komputer serwer HP ProLirnt ML110G6   2011 1 800 zł 
8 Komputer 2266 Pentium 4/CPQ/D515   2012 208 zł 
9 komputer HP DC 7800   2011 706 zł 
10 komputer INCORE   2012 1 696 zł 
11 monitor ACER   2010 302 zł 
12 monitor LCH HP 1940 19"   2011 257 zł 
13 Monitor ASUS   2011 260 zł 
14 Monitor ASUS   2011 260 zł 
15 Monitor ASUS   2011 260 zł 
16 Monitor ASUS   2011 260 zł 
17 komputer DELL 755 TOW   2013 498 zł 
18 komputer SIEMENS E5730    2014 525 zł 
19 zestaw komputerowy TRACER   2014 2 533 zł 
20 komputer SIEMENS E5730    2014 525 zł 

21 
komputer Siemens C573 
30000E5700/4096/160/dv   

2016 221 zł 

22 
komputer Siemens C573 
30000E5700/4096/160/dv   

2016 221 zł 

23 
komputer Siemens C573 
30000E5700/4096/160/dv   

2016 221 zł 

razem 12 447 zł 
SPRZĘT PRZENOŚNY 
1 Zestaw inkasencki 2 szt.   2014 8 732 zł 
2 zestaw nagłaśniający RDUCDH ZP-42 ruiny 

Ruszów 
  

2015 3 325 zł 

3 zestaw nagłaśniający RDUCDH ZP-42 ruiny 
Ruszów 

  
2015 2 674 zł 

razem 14 731 zł 
  OGÓŁEM     
  sprzęt stacjonarny 349 173 zł 
  sprzęt przenośny  413 054 zł 
   ogółem  762 227 zł 
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Wykaz pojazdów  ZZaałłąącczznniikk  nnrr  44  ddoo  SSIIWWZZ 

        Przetarg nieograniczony na realizację zadania: 
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz              
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
 
 

Rok I 

Rok  Poj.  Ład. Liczba 
 Suma 
ubezp.  Składka Okres ubezpieczenia 

OC+ L.p. Nr rej. Marka i typ Rodz 
Poj.* 

prod. silnika [kg] miejsc  brutto  
NW 

AC ASS razem  OC AC 

1 DZG P800 FIAT DOBLO   O   2003 1242 - 5 X   X  X   15.05.2017 14.05.2018 X X 

2 DZG 90VV SKODA 
OCTAVIA O 2007 1 896   5 21 200 zł         09.01.2017 08.01.2018 09.01.2017 08.01.2018 

3 DZG 00228 MERCEDES 
BENZ O 1994 2874  - 7 X    X X   01.07.2017 30.06.2018 X X 

4 DZG 44KJ STAR  S 1983 6830 3500 6 X   X X   01.01.2017 31.12.2018 X X  

5 DZG 69AM STAR S 1987 6842  5000 6 X   X  X   08.10.2016 07.10.2017 X X 

6 DZG C289 OPEL ASTRA  O 2000 1389 0 5 X   X X   14.01.2016 13.01.2017 X X 

7 DZG G991 STAR S 1987 6842 2800 6 X   X X   08.12.2016 07.12.2017 X X  

8 DZG 85PT STAR S 1990 6842 -  6 X   X  X   09.07.2017 08.07.2018 X X 

9 DZG 02266 FIAT 
DUCATO S 2009 2 999 890 6 112.500 zł      X   23.11.2016 22.11.2017 23.11.2016 22.11.2017 

10 DZG K251 STAR S 1988 6842 5000 6 X   X X   01.01.2017 31.12.2018 X X  

11 DZG 31TL MERCEDES 
BENZ S 2008 6374 - 6 253.000 zł     X   18.12.2016 17.12.2017 18.12.2016 17.12.2017 

12 DZG 13412 TOYOTA 
HILUX S 2011 2494 - 5 78.700 zł     X   15.03.2017 14.03.2018 15.03.2017 14.03.2018 

13 DZG 13998 FORD 
TRANSIT S 2012 2198 - 6 62.100 zł     X   21.03.2017 20.03.2018 21.03.2017 20.03.2018 

14 DZG 22WN RYDWAN p 2012 0 500 0 X   X X   30.10.2016 29.10.2017 X X 

15 DZG 07112 MAN S 2010 6871 0 6 360.000 zł      X   23.09.2016 22.09.2017 23.09.2016 22.09.2017 

16 DZG 13287 FORD 
TRANSIT C 2001 2402 1397 7 X   x X   16.03.2017 15.03.2018 X X 

RYDWAN 

17 DZG 85WL 
+ urządzenie 
mini WUKO 

P 2012 0 480 0 X     X   25.07.2017 24.07.2018 X X 

18 DZG 19429 FIAT DOBLO O 2008 1248 55 5 14.600 ZŁ   X     26.06.2017 25.06.2018 12.07.2017 11.07.2018 

        Razem          
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Rok II 

Rok  Poj.  Ład. Liczba 
 Suma 
ubezp.  Składka Okres ubezpieczenia 

OC+ L.p. Nr rej. Marka i typ Rodz 
Poj.* 

prod. silnika [kg] miejsc  brutto  
NW 

AC ASS razem  OC AC 

1 DZG P800 FIAT DOBLO   O   2003 1242 - 5 X   X  X   15.05.2018 14.05.2019 X X 

2 DZG 90VV SKODA 
OCTAVIA O 2007 1 896   5 19.100 zł         09.01.2018 08.01.2019 09.01.2018 08.01.2019 

3 DZG 00228 MERCEDES 
BENZ O 1994 2874  - 7 X    X X   01.07.2018 30.06.2019 X X 

4 DZG 44KJ STAR  S 1983 6830 3500 6 X   X X   01.01.2018 31.12.2019 X X  

5 DZG 69AM STAR S 1987 6842  5000 6 X   X  X   08.10.2017 07.10.2018 X X 

6 DZG C289 OPEL ASTRA  O 2000 1389 0 5 X   X X   14.01.2017 13.01.2018 X X 

7 DZG G991 STAR S 1987 6842 2800 6 X   X X   08.12.2017 07.12.2018 X X  

8 DZG 85PT STAR S 1990 6842 -  6 X   X  X   09.07.2018 08.07.2019 X X 

9 DZG 02266 FIAT 
DUCATO S 2009 2 999 890 6 101.250 zł     X   23.11.2017 22.11.2018 23.11.2017 22.11.2018 

10 DZG K251 STAR S 1988 6842 5000 6 X   X X   01.01.2018 31.12.2019 X X  

11 DZG 31TL MERCEDES 
BENZ S 2008 6374 - 6 211.500 zł     X   18.12.2017 17.12.2018 18.12.2017 17.12.2018 

12 DZG 13412 TOYOTA 
HILUX S 2011 2494 - 5 70.800 zł     X   15.03.2018 14.03.2019 15.03.2018 14.03.2019 

13 DZG 13998 FORD 
TRANSIT S 2012 2198 - 6 55.900 zł     X   21.03.2018 20.03.2019 21.03.2018 20.03.2019 

14 DZG 22WN RYDWAN p 2012 0 500 0 X   X X   30.10.2017 29.10.2018 X X 

15 DZG 07112 MAN S 2010 6871 0 6 324.000 zł      X   23.09.2017 22.09.2018 23.09.2017 22.09.2018 

16 DZG 13287 FORD 
TRANSIT C 2001 2402 1397 7 X   X X   16.03.2018 15.03.2019 X X 

RYDWAN X 

17 DZG 85WL 
+ urządzenie 
mini WUKO 

P 2012 0 480 0 X     
  

  25.07.2018 24.07.2019 X X 

18 DZG 19429 FIAT DOBLO O 2008 1248 55 5 13.100 ZŁ   X     26.06.2018 25.06.2019 12.07.2018 11.07.2019 

                Razem                 

Rok III 

Rok  Poj.  Ład. Liczba 
 Suma 
ubezp.  Składka Okres ubezpieczenia 

OC+ L.p. Nr rej. Marka i typ Rodz 
Poj.* 

prod. silnika [kg] miejsc  brutto  
NW 

AC ASS razem  OC AC 

1 DZG P800 FIAT DOBLO   O   2003 1242 - 5 X   X  X   15.05.2019 14.05.2020 X X 

2 DZG 90VV SKODA 
OCTAVIA O 2007 1 896   5 17.200 zł         09.01.2019 08.01.2020 09.01.2019 08.01.2020 

3 DZG 00228 MERCEDES 
BENZ O 1994 2874  - 7 X    X X   01.07.2019 30.06.2020 X X 

4 DZG 44KJ STAR  S 1983 6830 3500 6 X   X X   01.01.2019 31.12.2020 X X  

5 DZG 69AM STAR S 1987 6842  5000 6 X   X  X   08.10.2018 07.10.2019 X X 
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6 DZG C289 OPEL ASTRA  O 2000 1389 0 5 X   X X   14.01.2018 13.01.2019 X X 

7 DZG G991 STAR S 1987 6842 2800 6 X   X X   08.12.2018 07.12.2019 X X  

8 DZG 85PT STAR S 1990 6842 -  6 X   X  X   09.07.2019 08.07.2020 X X 

9 DZG 02266 FIAT 
DUCATO S 2009 2 999 890 6 91.200 zł      X   23.11.2018 22.11.2019 23.11.2018 22.11.2019 

10 DZG K251 STAR S 1988 6842 5000 6 X   X X   01.01.2019 31.12.2020 X X  

11 DZG 31TL MERCEDES 
BENZ S 2008 6374 - 6 190.300 zł     X   18.12.2018 17.12.2019 18.12.2018 17.12.2019 

12 DZG 13412 TOYOTA 
HILUX S 2011 2494 - 5 63.800 zł      X   15.03.2019 14.03.2020 15.03.2019 14.03.2020 

13 DZG 13998 FORD 
TRANSIT S 2012 2198 - 6 50.300 zł     X   21.03.2019 20.03.2020 21.03.2019 20.03.2020 

14 DZG 22WN RYDWAN p 2012 0 500 0 X   X X   30.10.2018 29.10.2019 X X 

15 DZG 07112 MAN S 2010 6871 0 6 291.600 zł      X   23.09.2018 22.09.2019 23.09.2018 22.09.2019 

16 DZG 13287 FORD 
TRANSIT C 2001 2402 1397 7 x   x X   16.03.2019 15.03.2020 X X 

RYDWAN X 

17 DZG 85WL 
+ urządzenie 
mini WUKO 

P 2012 0 480 0 X     
  

  25.07.2019 24.07.2020 X X 

18 DZG 19429 FIAT DOBLO O 2008 1248 55 5 11.800 ZŁ   X     26.06.2019 25.06.2020 12.07.2019 11.07.2020 

        Razem             

 
 

*  
0 – samochód osobowy 
C – samochód ciężarowy 
S – samochód specjalny, pożarniczy 
P – przyczepa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz 

odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 
29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku” 

 

                                                                                                              strona 86 z 99 
                                                                

                                                                                            

    

 
 

Wymagana treść klauzul dodatkowych – 
obligatoryjnych   ZZaałłąącczznniikk  nnrr  55  ddoo  SSIIWWZZ 

        Przetarg nieograniczony na realizację zadania: 
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz     
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
 

Zamawiający wskazuje zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul Zamawiający wskazuje zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul Zamawiający wskazuje zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul Zamawiający wskazuje zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
obligatoryjnych.  Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych.  Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych.  Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych.  Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych spowoduje odrzucenie obligatoryjnych spowoduje odrzucenie obligatoryjnych spowoduje odrzucenie obligatoryjnych spowoduje odrzucenie 
oferty.oferty.oferty.oferty.    

    

KLAUZULE OBLIGATORYJNE: KLAUZULE OBLIGATORYJNE: KLAUZULE OBLIGATORYJNE: KLAUZULE OBLIGATORYJNE:     
    

1.1.1.1. Klauzula wandalizmu /dewastacjiKlauzula wandalizmu /dewastacjiKlauzula wandalizmu /dewastacjiKlauzula wandalizmu /dewastacji 
Ubezpieczeniem objęte będą szkody powstałe w wyniku wandalizmu rozumianego 
jako bezprawne, rozmyślne  zniszczenie  lub  uszkodzenie  ubezpieczonego  mienia  
przez  osobę  trzecią  (w  tym przez   podopiecznych,   także   niepełnosprawnych   
intelektualnie   lub   z   ograniczoną świadomością). Zakres ubezpieczenia musi 
obejmować również ryzyko grafitti.  
Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko 100 000 zł                   
z podlimitem dla ryzyka grafitti 20 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

2.2.2.2. Klauzula przepięć Klauzula przepięć Klauzula przepięć Klauzula przepięć  
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również 
pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem 
prądu elektrycznego: w tym m. in. szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć, 
przetężeń, zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją prądu elektrycznego 
lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, itp. oraz związane z tym 
szkody następcze. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju 
urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach 
energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych, mierniki oraz 
licznikach. 
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są 
szkody w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu 
wskutek prawidłowego zadziałania (np. przepalenie wkładek topikowych, 
bezpieczników, wyłączników) 
Wartość sumy ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko w rocznym okresie 
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ubezpieczenia: 500 000 zł 
      Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk 
      
3.3.3.3. Klauzula ubezpKlauzula ubezpKlauzula ubezpKlauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego /zakres terytorialny/ieczenia sprzętu elektronicznego /zakres terytorialny/ieczenia sprzętu elektronicznego /zakres terytorialny/ieczenia sprzętu elektronicznego /zakres terytorialny/    

Niniejszym ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego rozszerza się o jego 
użytkowanie poza miejscem ubezpieczenia /zakres terytorialny RP+Europa/ 
Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

4.4.4.4. Klauzula kradzieży zwykłej Klauzula kradzieży zwykłej Klauzula kradzieży zwykłej Klauzula kradzieży zwykłej     
Niniejszym do ochrony ubezpieczeniowej włącza się działanie polegające na 
bezprawnym zaborze ubezpieczonego mienia w celu jego przywłaszczenia, zabór 
bez znamion włamania, czy też rozboju - niezależnie od sposobu jego 
zabezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia – 50 000 zł. 
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

5.5.5.5. Klauzula reprezentantów Klauzula reprezentantów Klauzula reprezentantów Klauzula reprezentantów  
Niniejszym uzgadnia się, że ogranicza się wyłączenie odpowiedzialności Zakładu     
Ubezpieczeń za  szkody  spowodowane  wskutek  winy  umyślnej  i  rażącego   
 niedbalstwa  Ubezpieczającego lub  osób  za  które  Ubezpieczający  ponosi     
odpowiedzialność  jedynie  do  reprezentantów  Ubezpieczającego.  Za reprezentantów   
Ubezpieczającego  uważa  się  osoby  lub  organ wieloosobowy,  które  zgodnie                                
 z obowiązującymi  przepisami  i  statutem  uprawnione  są  do zarządzania       
 ubezpieczonym podmiotem.  
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk 

    
6.6.6.6. Klauzula LEEWAYKlauzula LEEWAYKlauzula LEEWAYKlauzula LEEWAY----a a a a     

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą umowy 
ubezpieczenia  w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku mienia dla którego suma 
ubezpieczenia została ustalona według wartości odtworzeniowej, księgowej brutto lub 
rzeczywistej zasada proporcji nie będzie stosowana jeśli wartość uszkodzonego lub 
utraconego mienia w dniu szkody nie będzie wyższa niż 120% sumy ubezpieczenia. 
Dotyczy:  mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

7.7.7.7. Klauzula braku prawa do regresu Klauzula braku prawa do regresu Klauzula braku prawa do regresu Klauzula braku prawa do regresu  
Niniejszym ustala się, że  nie przechodzą na Zakład Ubezpieczeń roszczenia regresowe 

do osób fizycznych świadczących pracę lub usługę na rzecz Ubezpieczającego. 
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk 
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8.8.8.8. Klauzula kosztów odtworzenia dokumentacjiKlauzula kosztów odtworzenia dokumentacjiKlauzula kosztów odtworzenia dokumentacjiKlauzula kosztów odtworzenia dokumentacji 

Zakład Ubezpieczeń pokrywa ponad sumę ubezpieczenia w granicach ustalonego 
limitu uzasadnione i udokumentowane koszty, odtworzenia dokumentacji 
niezbędnej do prowadzenia działalności w wyniku uszkodzenia, zniszczenia 
wskutek zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem.  
Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia – 50 000 zł. 
Dotyczy: mienie od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk 
 

9.9.9.9. Klauzula pokrycia kosztów pracy nadzwyczajnej Klauzula pokrycia kosztów pracy nadzwyczajnej Klauzula pokrycia kosztów pracy nadzwyczajnej Klauzula pokrycia kosztów pracy nadzwyczajnej  
Ubezpieczyciel w ramach odszkodowania pokryje dodatkowo poniesione przez 
ubezpieczającego koszty pracy godzin nadliczbowych, nocnych i w dni wolne od 
pracy ponad sumę ubezpieczenia.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia – 50 000 zł.  
Dotyczy:  mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
 

10.10.10.10. Klauzula zabezpieczeń przecKlauzula zabezpieczeń przecKlauzula zabezpieczeń przecKlauzula zabezpieczeń przeciwprzepięciowych iwprzepięciowych iwprzepięciowych iwprzepięciowych  
Zakład Ubezpieczeń przyjmuje mienie do ubezpieczenia zgodnie z istniejącym  
stanem  zabezpieczeń  przeciwprzepięciowych uznając, że ich ilość oraz rodzaje są 
wystarczające do objęcia mienia zakresem ubezpieczenia od ryzyka przepięcia.  
Dotyczy:  mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

11.11.11.11. Klauzula biegłych rewidentów Klauzula biegłych rewidentów Klauzula biegłych rewidentów Klauzula biegłych rewidentów     
W przypadku szkody, gdy Ubezpieczyciel będzie wymagać szczegółowych danych  
i informacji, mogą one zostać opracowane i przedstawione na podstawie ksiąg 
rachunkowych i innych dokumentów księgowych Ubezpieczającego przez biegłego 
rewidenta badającego księgi rachunkowe Ubezpieczającego. Dane i informacje 
przedstawione przez biegłego rewidenta będą dowodem prima facie w odniesieniu 
do oceny wysokości roszczenia i ustalenia odszkodowania. Uzasadnione wydatki 
poniesione w ramach niniejszej klauzuli nie przekroczą 20% sumy ubezpieczenia 
ustalonej w dokumencie ubezpieczenia. 
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

12.12.12.12. KKKKlauzula prac porządkowychlauzula prac porządkowychlauzula prac porządkowychlauzula prac porządkowych 
W przypadku zaistnienia szkody, której szacunkowa wartość nie przekracza 10 000 
zł, ubezpieczający w celu uniknięcia zakłóceń w pracy zakładu może niezwłocznie 
rozpocząć prace porządkowe i naprawcze, z zastrzeżeniem iż wykona 
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dokumentację zdjęciową szkody, sporządzi protokół szkody i powiadomi faksem 
lub telefonicznie Zakład Ubezpieczeń. W przypadku pozostałych szkód, Zakład 
Ubezpieczeń zobowiązuje się dokonać oględziny w terminie do trzech dni od daty 
zgłoszenia szkody.  
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

13.13.13.13. Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie Klauzula uprzątnięcia pozostałości po szkodzie  
Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez 
ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia 
z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 
20% wartości powstałej szkody. Powyższy 20% limit podwyższa sumę ubezpieczenia.  
Dotyczy:  mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

14.14.14.14. KlauzKlauzKlauzKlauzula poszukiwania uszkodzeńula poszukiwania uszkodzeńula poszukiwania uszkodzeńula poszukiwania uszkodzeń 
Zakład Ubezpieczeń pokryje poniesione przez Ubezpieczonego: 
- koszty poszukiwania miejsca powstania uszkodzenia lub zniszczenia 
ubezpieczonego mienia, w tym: poszukiwania uszkodzonej wszelkiego rodzaju 
instalacji oraz poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
- koszty umożliwienia dokonania naprawy lub wymiany uszkodzonego mienia, 
w tym także dojazdu do uszkodzonego mienia a także koszty usunięcia skutków 
poszukiwań. 
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk 
 

15.15.15.15. Klauzula zapobieżenia szkodzie Klauzula zapobieżenia szkodzie Klauzula zapobieżenia szkodzie Klauzula zapobieżenia szkodzie  
Koszty działań podjętych przez ubezpieczającego w celu zapobieżenia szkodzie 
zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela ponad sumę ubezpieczenia.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia – 50 000 zł. 
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk 
    

16.16.16.16. Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula automatycznego pokrycia Klauzula automatycznego pokrycia  
Niniejszą klauzulą obejmuje się ochroną wszystkie nowo nabyte środki trwałe 
i pozostałe wyposażenie oraz środki trwałe i wyposażenie, których wartość wzrosła w 
okresie ubezpieczenia wskutek dokonanych ulepszeń, modernizacji bądź remontów. 
Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przejścia na Ubezpieczonego 
ryzyka utracenia bądź uszkodzenia mienia. Klauzula ta nakłada na Ubezpieczonego 
obowiązek zgłoszenia do zakładu ubezpieczeń i podania nowych wartości środków 
trwałych i wyposażenia w terminie 30 dni po zakończeniu każdego roku polisowego. 
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Składka za dodatkową sumę ubezpieczenia zostanie naliczona  wg. taryf  
zastosowanych w ofercie przetargowej, w systemie ”pro rata temporis”. 
Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 25 % sumy 
ubezpieczenia danego rodzaju mienia. 
Dotyczy:  mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
    

17.17.17.17. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia  Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia  Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia  Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia   
Niniejszą klauzulą automatycznie obejmuje się ochroną ubezpieczeniową nowe 
lokalizacje, w których Ubezpieczony rozpoczyna działalność w okresie ubezpieczenia. 
W odniesieniu do ubezpieczenia mienia w nowej lokalizacji ustala się, że wartość tego 
majątku nie może przekroczyć 20 % sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia. 
Warunkiem udzielenia ochrony wynikającej z tej klauzuli jest zadeklarowanie nowej 
placówki do ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej otwarcia. 
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk 
 

18.18.18.18. Klauzula powiadomienia o szkodzieKlauzula powiadomienia o szkodzieKlauzula powiadomienia o szkodzieKlauzula powiadomienia o szkodzie 
Termin powiadomienia o szkodzie wynosi 7 dni roboczych od daty powzięcia 
wiadomości o szkodzie. W przypadku niemożliwości powiadomienia ubezpieczyciela           
o powstałym zdarzeniu szkodowym w terminach określonych powyżej, należy go 
powiadomić w jak najkrótszym możliwym terminie. Niedopełnienie tego obowiązku 
nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeśli nie 
miało to wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody oraz jej wysokości.  
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk 

    
19.19.19.19. Klauzula ograniczonego zniesienia zasady proporcji (dotyczy, jeśli OWU stanowi Klauzula ograniczonego zniesienia zasady proporcji (dotyczy, jeśli OWU stanowi Klauzula ograniczonego zniesienia zasady proporcji (dotyczy, jeśli OWU stanowi Klauzula ograniczonego zniesienia zasady proporcji (dotyczy, jeśli OWU stanowi 

inaczej)inaczej)inaczej)inaczej) 
W przypadku kiedy  wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia 
danego przedmiotu ubezpieczenia nie ma zastosowania zasada proporcjonalnego 
zmniejszenia wypłaty odszkodowania, jeżeli wskazana w umowie suma ubezpieczenia 
jest niższa, niż wartość mienia w dniu szkody będąca podstawą do ustalenia sumy 
ubezpieczenia (niedoubezpieczenie). 
Dotyczy:  mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
    

20.20.20.20. Klauzula wartości użytkowej sprzętu elektronicznegoKlauzula wartości użytkowej sprzętu elektronicznegoKlauzula wartości użytkowej sprzętu elektronicznegoKlauzula wartości użytkowej sprzętu elektronicznego 
Ustala się, że odszkodowanie dla sprzętu nie starszego niż 7-dmio letni, liczone od 
daty zakupu ujętego w fakturze zakupu, wypłacane będzie według zasady 
szacowania wartości bez potrącania zużycia. Dla sprzętu starszego obowiązywać 
będzie zasada potrącania zużycia w wysokości 0,8% za każdy miesiąc od daty 
zakupu, jednak nie więcej niż 75%.  
Dotyczy:  sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
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21.21.21.21. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  

Zakład Ubezpieczeń przed zawarciem umowy ubezpieczenia zapozna się ze stanem 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych w lokalizacjach                  
w których mienie zostaje ubezpieczone i zgłosi przed zawarciem umowy wszelkie 
zastrzeżenia bądź rekomendacje. Brak zastrzeżeń będzie oznaczał, że w okresie 
ubezpieczenia zakład nie będzie mógł podnosić zarzutu o niedostatecznej formie 
zabezpieczenia mienia.   
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 
22.22.22.22. Klauzula jurysdykcji Klauzula jurysdykcji Klauzula jurysdykcji Klauzula jurysdykcji  

Strony umawiają się, że wszelkie ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia 
rozpatrują sądy właściwe dla ubezpieczającego. 
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk 
    

23.23.23.23. Klauzula terminu dokonania oględzin Klauzula terminu dokonania oględzin Klauzula terminu dokonania oględzin Klauzula terminu dokonania oględzin  
W przypadku zajścia szkody zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do dokonania 
oględzin w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze od momentu zgłoszenia 
szkody.  
Dotyczy: wszystkich ubezpieczanych ryzyk    
    

24.24.24.24. Klauzula rzeczoznawcówKlauzula rzeczoznawcówKlauzula rzeczoznawcówKlauzula rzeczoznawców    
zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty wynagrodzenia rzeczoznawców  
i ekspertów zewnętrznych takich jak: architekci, konsultanci, inspektorzy, 
inżynierowie itp., które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu 
odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego                                    
w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. Zakres Klauzuli 
obejmuje koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu ustalenia zakresu                     
i rozmiarów szkody. 
 Limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia: 100 000 zł.  
Dotyczy: mienie od wszystkich ryzyk, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 
 

25.25.25.25. Klauzula drobnych prac remontowoKlauzula drobnych prac remontowoKlauzula drobnych prac remontowoKlauzula drobnych prac remontowo----budowlanychbudowlanychbudowlanychbudowlanych 
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w trakcie prowadzenia 
drobnych prac remontowych bądź budowlanych pod warunkiem, że: a) prace takie 
nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, b) prace takie nie naruszają 
stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym prowadzone 
są prace. 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku                               
z prowadzeniem prac remontowo-budowlanych: 
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a)  mieniu będącym przedmiotem drobnych prac remontowo-budowlanych – do 
limitu 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia; 
limit ten powinien uwzględniać wartość mienia będącego przedmiotem drobnych 
prac i koszt ich wykonania, 
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do sumy 
ubezpieczenia mienia. 
Dotyczy: mienie od wszystkich ryzyk, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk    
    

26.26.26.26. Klauzula przeniesienia mieniaKlauzula przeniesienia mieniaKlauzula przeniesienia mieniaKlauzula przeniesienia mienia 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 
ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu również w przypadku przeniesienia go z miejsca 
ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia do innej lokalizacji, z 
zastrzeżeniem, że lokalizacja do której zostało przeniesione ubezpieczone mienie 
jest również wskazane w dokumencie ubezpieczenia jako miejsce ubezpieczenia. 
Limit odpowiedzialności w rocznym okresie ubezpieczenia: 200 000 zł  
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
 

27.27.27.27. KlauzulKlauzulKlauzulKlauzula dodatkowej sumy ubezpieczeniaa dodatkowej sumy ubezpieczeniaa dodatkowej sumy ubezpieczeniaa dodatkowej sumy ubezpieczenia 
Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia - Z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. dodatkową sumę 
ubezpieczenia prewencyjnego, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych 
kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których 
wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia 
jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub 
ograniczeniem rozmiaru szkody. Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma 
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie 
na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia wynosi: 500.000,00 zł. 
Dotyczy: mienie od wszystkich ryzyk, sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk 
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Klauzule dodatkowe – fakultatywne  ZZaałłąącczznniikk  nnrr  66  ddoo  SSIIWWZZ 
Przetarg nieograniczony na realizację zadania: 

" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz    
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019 roku" 

 
 

                    Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul 
dodatkowych dodatkowych dodatkowych dodatkowych –––– fakultatywnych.  fakultatywnych.  fakultatywnych.  fakultatywnych.     

    
     Klauzule dodatkowe - fakultatywne będą brane pod uwagę w ocenie kryterium jakości 

proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.  
 
1.1.1.1. Klauzula  zKlauzula  zKlauzula  zKlauzula  zużycia  technicznego użycia  technicznego użycia  technicznego użycia  technicznego  

Stopień zużycia technicznego majątku ubezpieczonego wg wartości 
odtworzeniowej lub księgowej brutto nie jest brany pod uwagę przy wypłacie 
odszkodowania. 
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
    

2.2.2.2. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia  
Strony uzgodniły, że: Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji                        
z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, 
odbudowie zniszczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, bądź też                    
o wykorzystaniu naprawionego, zakupionego lub odbudowanego mienia w innych 
celach niż dotychczas, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy 
odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku 
odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź 
odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie 
przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). 
Dotyczy:  mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 
3.3.3.3. Klauzula szkód majątkowych (czyste straty finansowe)  Klauzula szkód majątkowych (czyste straty finansowe)  Klauzula szkód majątkowych (czyste straty finansowe)  Klauzula szkód majątkowych (czyste straty finansowe)  ---- podniesienie s.u. z 20.000  podniesienie s.u. z 20.000  podniesienie s.u. z 20.000  podniesienie s.u. z 20.000 

zł (kl. obligatoryjna) do 100.000 zł (kl. fakultatywna)zł (kl. obligatoryjna) do 100.000 zł (kl. fakultatywna)zł (kl. obligatoryjna) do 100.000 zł (kl. fakultatywna)zł (kl. obligatoryjna) do 100.000 zł (kl. fakultatywna) 
Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody 
majątkowe, nie będące bezpośrednim następstwem szkód rzeczowych, ani szkód na 
osobie, wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia – 100 000 zł. 
Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
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4.4.4.4. Klauzula przeoczenia Klauzula przeoczenia Klauzula przeoczenia Klauzula przeoczenia  
Zakład ubezpieczeń nie odmówi wypłaty odszkodowania pełnego w przypadku gdy 
Ubezpieczający przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub w trakcie jej 
obowiązywania, nie podał do wiadomości zakładu ubezpieczeń okoliczności istotnych 
dla oceny ryzyka, zakresu odpowiedzialności lub wysokości składki, także wtedy gdy 
Ubezpieczyciel zapytywał o nie przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Wyłączenie 
to nie będzie miało zastosowania w przypadkach gdy Ubezpieczający umyślnie nie 
przekazał takich informacji zakładowi ubezpieczeń.  
Dotyczy:  wszystkich ubezpieczanych ryzyk 

 
5.5.5.5. Klauzula remontowa Klauzula remontowa Klauzula remontowa Klauzula remontowa  

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu będącym przedmiotem 
konserwacji, remontów, prac modernizacyjnych i innych tego typu robót 
budowlanych oraz w mieniu przechowywanym w obiektach będących przedmiotem 
takich prac, jeżeli szkody nie powstały na skutek lub w związku z prowadzonymi 
pracami. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia – 500 000 zł. 
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

    
6.6.6.6. Klauzula uderzenia pojazdu własnegoKlauzula uderzenia pojazdu własnegoKlauzula uderzenia pojazdu własnegoKlauzula uderzenia pojazdu własnego 

Mówi, iż odpowiedzialnością objęte są szkody spowodowane uderzeniem pojazdu 
używanym przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ponosi 
odpowiedzialność. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia – 100 000 zł 
Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 
7.7.7.7. Klauzula ryzyka wadliwego wykonania robót lub usługKlauzula ryzyka wadliwego wykonania robót lub usługKlauzula ryzyka wadliwego wykonania robót lub usługKlauzula ryzyka wadliwego wykonania robót lub usług 

Ochroną objęte są szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub 
usługi, wynikłe z jej wadliwego wykonania, niezależnie od źródła obowiązku 
odszkodowawczego. 
Dotyczy: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
 

8.8.8.8. Klauzula aktów terroryzmu Klauzula aktów terroryzmu Klauzula aktów terroryzmu Klauzula aktów terroryzmu  
Niniejszym uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody  
powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami, będącymi 
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bezpośrednim wynikiem aktu terroryzmu. 
Za akt terroryzmu uważa się działania, które mają na celu wprowadzenie chaosu, 
zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia 
określonych skutków ekonomicznych, ideologicznych, religijnych, społecznych 
lub socjalnych. 
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody powstałe wskutek: 
- skażenia biologicznego lub chemicznego, 
- działań hackerów komputerowych, ataków elektronicznych, włamań 
komputerowych, wprowadzenia wirusów komputerowych. 

       Limit 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  
       Dotyczy: mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
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Szkodowość  ZZaałłąącczznniikk  nnrr  77  ddoo  SSIIWWZZ 

        Przetarg nieograniczony na realizację zadania: 
" Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz  odpowiedzialności cywilnej Gminy  Węgliniec  wraz   
z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca  2016 roku do 28 lipca 2019`` roku" 
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