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Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
- ZMIANA 

 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących ubezpieczeń: 
 
 
 
Dla części I: 
„Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów 
mechanicznych dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych” 
 
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży  

z włamaniem i rabunku 
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
- Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. OC/ZK, AC w ruchu i postoju oraz KR bez udziału 

własnego, NNW (kierowcy i pasażerów), Assistance oraz Auto Szyby (szyba czołowa, 
boczne, tylna) dla pojazdów eksploatowanych przez Urząd Miasta Milanówka i podległe 
jednostki.  

 
Dla części II: 
„Zakup usług ubezpieczeń mienia i OC dla Milanowskiego Centrum Kultury i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Milanówku” 
 
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
Dla części III: 
„Zakup usług ubezpieczeń mienia, OC oraz ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów 
mechanicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku” 
 
- Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z 

włamaniem i rabunku 
- Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
- Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczenia komunikacyjne, tj. OC, AC w ruchu i postoju oraz KR bez udziału 
własnego, NNW (kierowcy i pasażerów), Assistance dla pojazdów eksploatowanych przez 
ZGKiM Milanówek. 
 

Dla części IV: 
„Zakup usług ubezpieczeń osobowych od następstw nieszczęśliwych wypadków dla 
Urzędu Miasta Milanówka’’ 
 
-    Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
 
UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: 
 
Gmina Milanówek 
ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek  
REGON 013269150 
NIP 5291799245 
 
    
1. Urząd Miasta Milanówka/ Gmina Milanówek 

ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek  

 
2. Zespół Szkół Gminnych nr 1 
    ul. Królewska 69 
    05-822 Milanówek 

  
3. Zespół Szkół Gminnych nr 3 

ul. Żabie Oczko 1 
05-822 Milanówek 

 
4. Szkoła Podstawowa nr 2 
    ul. Literacka 20 
   05-822 Milanówek 

 
5. Przedszkole Publiczne nr 1 
    ul. Fiderkiewicza 43 
   05-822 Milanówek 

6. Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Fiderkiewicza 41 
05-822 Milanówek 

 
7. Straż Miejska 

ul. Warszawska 32 
05-822 Milanówek 

 
 
MIEJSCE UBEZPIECZENIA: teren RP 
 
OKRES UBEZPIECZENIA: 24 miesiące, polisy wystawione w systemie 

jednorocznym  
 
1. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE: 

 
PIERWSZY ROK TRWANIA UMOWY DLA UM MILANÓWKA I JEDNOSTEK 
PODLEGŁYCH 

 
• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk        

01.04.2015r.– 31.03.2016r. 
• Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  

01.04.2015r. - 31.03.2016r. 
• Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia    

01.04.2015r. – 31.03.2016r. 
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego     

01.04.2015r. – 31.03.2016r. 
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• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej    
01.04.2015r. – 31.03.2016r. 
 

 
DRUGI ROK TRWANIA UMOWY DLA UM MILANÓWKA I JEDNOSTEK 
PODLEGŁYCH 

 
• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk     

01.04.2016r. – 31.03.2017r. 
• Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych    

01.04.2016r. – 31.03.2017r. 
• Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia    

01.04.2016r. – 31.03.2017r. 
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego     

01.04.2016r. – 31.03.2017r. 
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej    

01.04.2016r. – 31.03.2017r. 
 

 
2. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: 
 

• Zgodnie z wykazami pojazdów stanowiącymi załączniki do umowy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
 

 
ZAKRES UBEZPIECZENIA: 
 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ALL RISKS)  
 
Warunki ubezpieczenia: 
 
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, 
niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia a także zniszczenia  
lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku  
z zajściem zdarzenia powodującego szkodę objętą umową ubezpieczenia, a w szczególności: 

• Szkody w instalacjach doprowadzających media do budynków tzn. wszystkie 
szkody powstałe w instalacjach doprowadzających media (elektryczne, gazowe, 
wod -kan., ciepłownicze, inne) do budynków, a znajdujących się poza budynkami 
oraz wszelkie koszty związane z usuwaniem szkody (min. odkopaniem 
uszkodzonego odcinka instalacji, zasypaniem wykopu, przywróceniem otoczenia 
do stanu sprzed szkody), są ubezpieczone na wartość podaną w umowie 
ubezpieczenia. Dotyczy również instalacji znajdujących się wewnątrz budynków.  
Limit 100 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek.  

• Katastrofa budowlana – szkody powstałe w wyniku niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części.  
Limit 1 000 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Szkody powstałe w wyniku niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia lub 
uszkodzenia części budynku, elementu wbudowanego na stałe  w obiekt 
budowlany.  
Limit 50 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i 
demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed 
uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty 
związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 
niedopuszczenie do zwiększenia start. 

• Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku. 
• Dewastacji/ wandalizmu - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 

mienia, spowodowane przez osoby trzecie, w tym szkody spowodowane 
pomalowaniem i graffiti. 
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• W odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia (oraz w odniesieniu do 
sprzętu elektronicznego) Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność 
za szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna, tj. szkody powstałe w 
czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia sił 
elektromagnetycznych pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami 
atmosferycznymi i przepięciami - dalej zwana przepięciem.  
Limit 100 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Zbiory archiwalne i bieżąca dokumentacja- Ubezpieczyciel odpowiada za koszty 
związane z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty 
wynagrodzenia osób, które zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, 
zabrudzonych lub uszkodzonych w związku z  opisanymi zdarzeniami losowymi.  
Limit 20 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

 
Za szkody spowodowane przez:  
 
1. Kradzież z włamaniem w lokalu – zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: 

1) zaborze mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi 
zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem 
lub oryginalnym kluczem lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze 
kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku; 

2) zaborze mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile 
pozostawił tam ślady, które mogą być użyte, jako dowód w postępowaniu 
wyjaśniającym. 
 

2. Rabunek (rozbój) – uważa się w szczególności: 
zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: 
1) zaborze mienia z zastosowaniem przez sprawcę przemocy lub groźby jej 

natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób działających na 
jego zlecenie, z jego upoważnienia bądź w jego imieniu, lub za które ponosi 
odpowiedzialność; 

2) zaborze mienia przy zastosowaniu przemocy lub groźby i doprowadzenie do lokalu 
lub schowka, objętego ubezpieczeniem, osoby posiadającej klucze i zmuszeniu jej do 
ich otworzenia lub otworzenia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę rabunku. 

 
3. Rabunek wartości pieniężnych podczas transportu:  

przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku podczas transportu, Zakład 
Ubezpieczeń odpowiada również za szkodę w ubezpieczonym mieniu powstałą w związku 
z następującymi wydarzeniami, które uniemożliwiły osobie (osobom) wykonującym 
transport ochronę powierzonego mienia: 
1) nagła śmierć lub rozstrój zdrowia osoby wykonującej transport 
2) ciężkie uszkodzenie ciała tej osoby, wywołane nieszczęśliwym wypadkiem; za 

nieszczęśliwy wypadek uważa się każde zdarzenie działające z zewnątrz na ciało 
ludzkie w taki sposób, że w jego następstwie osoba, która uległa wypadkowi, 
niezależnie od swojej woli doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zmarła 

3) w wyniku uszkodzenia bądź utraty środka lokomocji użytego do transportu wskutek 
wypadku środka transportu, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu. 

 
4. Dewastacje/ wandalizm – uważa się:  

zdarzenia polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby 
trzecie, przy czym umową ubezpieczenia będzie objęty lokal i znajdujące się w nim 
mienie (za wyjątkiem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek 
aktów dewastacji. Odpowiedzialność obejmie szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 
wskutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się we wnętrzu (bez względu na 
sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu. 
 
Do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez ubezpieczającego  
i udokumentowane koszty:  
 
1) wynikłe z zastosowania środków zmierzających do dalszego zabezpieczenia mienia 

przed szkodą, jak również do odzyskania utraconego mienia nie więcej jednak niż 
10% ustalonej wysokości szkody 
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2) odszkodowanie, za szkody w zniszczonych ścianach, stropach, drzwiach, oknach, 
systemach alarmowych ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. 

 
5. Ryzyko kradzieży zwykłej 

Ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, 
jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie 
po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła 
rozumiana jest, jako zabór mienia w celu przywłaszczenia.  
Limit odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 zł. 

 
 
Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
(przedmiot, system, rodzaj wartości, sumy ubezpieczenia i limity) 
 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN 

1 
Budynki i budowle Urzędu 
Miasta  

Wartość odtworzeniowa 2 486 000,00 

2 Budynki i budowle PP nr 1 Wartość odtworzeniowa 621 000,00 

3 Budynki i budowle OPS Wartość odtworzeniowa 408 000,00 

4 Budynki i budowle SM Wartość odtworzeniowa 376 000,00 

5 
Budynki i budowle Urzędu 
Miasta 

Wartość księgowa brutto 10 635 516,73 

6 Budynki i budowle OPS Wartość księgowa brutto 87 235,72 

7 Budynki i budowle ZSG nr 1 Wartość księgowa brutto 7 415 383,10 

8 Budynki i budowle ZSG nr 3 Wartość księgowa brutto 4 800 000,00 

9 Budynki i budowle SP nr 2 Wartość księgowa brutto 1 572 799,84 

10 Budynki i budowle PP nr 1 Wartość księgowa brutto 12 800 842,81 

11 Urządzenia i wyposażenia Wartość odtworzeniowa 174 501,32 

12 Urządzenia i wyposażenia Wartość księgowa brutto 4 278 929,18 

13 Zbiory biblioteczne  Wartość księgowa brutto  230 838,16 

14 Środki obrotowe 
Wartość wg cen zakupu/ 

wytworzenia 
3 000,00 

15 Gotówka w lokalu Na pierwsze ryzyko 130 000,00 

16 Gotówka w transporcie Na pierwsze ryzyko 130 000,00 

17 
Szkody w instalacjach 
doprowadzających media do 
budynków   

Na pierwsze ryzyko 150 000,00  

18 Katastrofa budowlana Na pierwsze ryzyko 1 000 000,00 

19 

Szkody powstałe w wyniku 
niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia lub 
uszkodzenia części budynku, 
elementu wbudowanego na 
stałe  w obiekt budowlany 

Na pierwsze ryzyko 50 000,00 

20 Limit „przepięcia”  Na pierwsze ryzyko 350 000,00 

21 
Zbiory archiwalne i bieżąca 
dokumentacja 

Na pierwsze ryzyko 70 000,00 
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Opis budynków:  
 
Szczegółowy wykaz budynków do ubezpieczenia wraz z opisem i sumą ubezpieczenia 
stanowi załącznik nr I.2a – Tabela nr 1 dla części I do niniejszej specyfikacji.  
Szczegółowy wykaz wartości urządzeń i wyposażenia oraz gotówki w rozbiciu na 
poszczególne jednostki znajduje się w załączniku nr I.2b i I.2d.  
 
 
Tabela 2 - Limity sum ubezpieczenia  
(ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, rabunku wartości 
pieniężnych w transporcie, dewastacji/ wandalizmu – dotyczy wszystkich lokalizacji) 
 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Zakres 

ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia PLN 

1 Urządzenia i wyposażenie 
Kradzież z 

włamaniem, rabunek, 
dewastacja 

 100 000,00 

2 Elementy stałe budynków 
Kradzież z 

włamaniem, rabunek, 
dewastacja 

10 000,00 

3 Zbiory biblioteczne  
Kradzież z 

włamaniem, rabunek, 
dewastacja 

50 000,00 

4 Środki obrotowe 
Kradzież z 

włamaniem, rabunek, 
dewastacja 

3 000,00 

5 Mienie pracowników i uczniów 
Kradzież z 

włamaniem, rabunek, 
dewastacja 

20 000,00 

6 Gotówka w lokalu 
Kradzież z 

włamaniem, rabunek 
130 000,00 

7 Gotówka w transporcie Rabunek 130 000,00 

8 Place zabaw, boiska sportowe  
Kradzież z 

włamaniem, rabunek, 
dewastacja 

50 000,00 

9 Place zabaw, boiska sportowe  Kradzież zwykła 20 000,00 

10 Kradzież zwykła Na pierwsze ryzyko 10 000,00 

    
Opis:  
Wykaz mienia objętego ubezpieczeniem z podziałem na poszczególne lokalizacje wraz  
z opisem zabezpieczeń stanowi załącznik nr I.2b, I.2d, I.2e i I.2g dla części I niniejszej 
specyfikacji.  
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia, 
dla Tabel: 1 -2 SIWZ.  
 
W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego 
przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Zamawiający otrzyma 
zwrot niewykorzystanej składki. 
 
 

B. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży  
z włamaniem i rabunku 

 
Warunki ubezpieczenia: 
 

• Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
Zakres pełny obejmujący co najmniej: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 
powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, zaleganie śniegu i lodu, topnienie 
śniegu i lodu, powódź, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi, dym, sadza, 
uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z 
urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, upadek drzew/ kominów lub innych 
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wysokich konstrukcji, budynków lub budowli, przepięcia spowodowane wyładowaniem 
atmosferycznym, szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek prowadzenia akcji 
ratowniczej, skarżenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową 
ubezpieczenia. 
 

• Ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  
 Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku - zabór mienia, którego sprawca 
dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi 
istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył 
przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku.  
Zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, 
jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia. 
 Rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego 
lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z 
doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed 
wydaniem ubezpieczonego mienia.  
 Zabór mienia przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby 
natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/ i 
urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą 
klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi. 
Koszty naprawy zabezpieczeń – udokumentowane koszty naprawy zniszczonych lub 
uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, 
dachów, okien i drzwi. 
 
 
Tabela 3 - Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
(przedmiot, system, rodzaj wartości, sumy ubezpieczenia i limity) 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN 

1 Budynki i budowle  Wartość odtworzeniowa 2 033 000,00 

2 Budynki i budowle Wartość księgowa brutto 1 082 304,98 

 
Opis budynków:  
Szczegółowy wykaz budynków do ubezpieczenia wraz z opisem i sumą ubezpieczenia 
stanowi załącznik nr I.2a – Tabela 2 dla I części do niniejszej specyfikacji.  
 
 
Obiekt w Milanówku, ul. Brwinowska 2 – nieruchomość Turczynek 
 
OPIS UBEZPIECZANEGO OBIEKTU 
 
Ubezpieczany obiekt, w skład którego wchodzą budynki pawilonów nr 1 i nr 2 oraz budynki 
gospodarcze, do niedawna pełnił funkcję szpitala. Obecnie został wyłączony z normalnego 
użytkowania. Teren ma charakter parkowy, o powierzchni 100.181 m2. Budynki nie są 
eksploatowane. Wyłączona jest część mediów, tzn. woda i gaz. Włączona jest energia 
elektryczna – oświetlenie, system alarmowy (ochrona prowadzona przez Straż Miejską). 
Obiekt posiada stare sanitariaty ( umywalki, krany). Znajdują się w obiektach stare drzwi 
dębowe dwuskrzydłowe, poręcze i tralki wykonane z dębu, schody wyłożone klepką dębową. 
 
Opis budynków: 
 

1) budynek pawilon I o architekturze willowej, rok budowy ok. 1905; powierzchnia 
zabudowy 611 m2, częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony, konstrukcja ścian 
murowana i drewniana, strop nad piwnicami murowany, strop na następnych 
kondygnacjach drewniany, dach drewniany pokryty blachą, schody i galerie 
drewniane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, elewacja tynkowa. 

2) budynek pawilon II o architekturze willowej, rok budowy ok. 1905; powierzchnia 
zabudowy 501 m2, częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony, konstrukcja ścian 
murowana i drewniana, strop nad piwnicami murowany, strop na następnych 
kondygnacjach drewniany, dach drewniany pokryty blachą, schody i galerie 
drewniane, stolarka okienna i drzwiowa drewniana, elewacja tynkowa. 
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ZABEZPIECZENIA BUDYNKÓW  
( pawilon A i pawilon B) przy ul. Brwinowskiej 2 w Milanówku. 
 
W budynkach zainstalowane są niezależne systemy alarmowe wyposażone w kilkanaście 
czujek ruchowych, klawiaturę sterującą oraz centralę z nadajnikiem radiowym GSM. W 
przypadku aktywacji systemu alarmowego włączona zostaje syrena alarmowa zamontowana 
na budynku oraz drogą radiową powiadomiona zostaje firma monitorująca tj. Securitas Alert 
Services Polska. Zgodnie z podpisaną umową monitorowania lokalnego systemu 
alarmowego, firma monitorująca podejmuje działania ( przyjeżdża ekipa interwencyjna) 
w ciągu:  
- do 15 min. – w godz. 5-23 
- do 10 min. – w godz. 23-5 
oraz powiadamia Straż Miejską w Milanówku o podjęciu działań. Straż Miejska upoważniona 
jest do odwołania alarmu. 
 
Tabela 4 - Limity sum ubezpieczenia  
(ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku) 
 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN 

1. Elementy stałe budynków 
Kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja 

20 000,00 

 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia, 
dla Tabel 3 – 4 w I części SIWZ.  
 
W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego 
przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Zamawiający otrzyma 
zwrot niewykorzystanej składki. 
 
 

C. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
 
Warunki ubezpieczenia:  
    
Ubezpieczenie obejmuje szyby i inne przedmioty szklane znajdujące się w posiadaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, 
lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Ubezpieczeniem tym objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia 
(rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważana jest utrata lub ubytek wartości 
ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia.  
Zakres ubezpieczeni obejmuje również koszty ustawienia rusztowań. 
 
Przedmiot ubezpieczenia:   
   
Ubezpieczeniem mogą być objęte m. in.: 

1. oszklenie ścienne i dachowe, 
2. szyby okienne i drzwiowe, z wyłączeniem szyb w pojazdach, 
3. płyty szklane, które stanowią część gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad 

sprzedażnych, 
4. przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin, 
5. witraże, 
6. lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, 
7. szyldy i transparenty, szklane wykładziny słupów, ścian, filarów, 
8. rurki neonowe i tablice świetlne, 
9. wykładziny szklane i kamienne, z wyłączeniem wykładzin podłogowych, 
10. markizy, 

 
a w szczególności:  

1. elewacja zewnętrzna budynku (pobrudzenie, pomalowanie, graffiti, uszkodzenia 
mechaniczne),   

2. szyby i przedmioty szklane do ubezpieczenia z włączeniem dewastacji, 
3. drzwi wejściowe oszklone.  
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Miejsce ubezpieczenia:    wykaz lokalizacji zgodnie z załącznikiem nr I.2a do      
                                                                 SIWZ 
System ubezpieczenia:    Na pierwsze ryzyko 
Suma ubezpieczenia:    20 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia  
 
 

D. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 
 
Przedmiotem umów ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący własność lub 
znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego na postawie tytułu prawnego i użytkowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością. 
Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 
miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w 
polisie, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu 
ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego 
montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji. 
 
Odpowiedzialnością objęte jest nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego 
zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną i obejmuje, 
co najmniej ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, bezpośrednie i pośrednie 
uderzenie pioruna, przepięcia, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację, błędy 
użytkownika, szkody elektryczne i szkody mechaniczne. 
 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny objęty jest ubezpieczeniem w miejscu wskazanym przez 
Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w polisie, podczas normalnej 
eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w 
celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie wyżej 
wymienionych operacji.  
 
Sprzęt elektroniczny przenośny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.  
 
Ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych i oprogramowania oraz zewnętrznych 
(wymiennych) nośników danych 
Ubezpieczeniem objęte są dane i zewnętrzne nośniki danych, które stanowią własność 
Ubezpieczającego i znajdują się w miejscu określonym w umowie. 
Ubezpieczeniem objęte są zewnętrzne nośniki danych i dane znajdujące się w 
pomieszczeniach, budynkach lub archiwach wyszczególnionych w umowie. 
 
Zarchiwizowane zbiory danych oraz użyte w tym celu zewnętrzne nośniki danych objęte są 
ubezpieczeniem również na trasie pomiędzy miejscem ubezpieczenia i urządzeniami 
przechowywania danych. 
 

Dane – informacje zgromadzone w jednostce centralnej komputera lub na zewnętrznych 
nośnikach służących do przechowywania danych elektronicznych. Należą do nich: 

1. dane główne i dane związane z transakcjami przechowywane w plikach danych 
lub w bazach danych, 

2. standardowe programy pochodzące z produkcji seryjnej, 
3. programy użytkowe stworzone na potrzeby indywidualne użytkownika, będące 

gotowe do użytku. 
 
Zewnętrzne nośniki danych – wszystkie urządzenia zewnętrzne przeznaczone do 
gromadzenia danych w formie elektronicznej; nośniki takie są objęte ubezpieczeniem, 
jeżeli nie są one w sposób trwały zamontowane w sprzęcie (np.: wyjmowane dyski 
magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, dyskietki, wyjmowane dyski twarde). 
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Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o: 
 
Ryzyko kradzieży zwykłej 
 
Ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, 
jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po 
stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest, 
jako zabór mienia w celu przywłaszczenia.  
 
Limit odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 zł. 
 
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest  
w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego 
środka) rozumianej, jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, 
dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami, jakości i wydajności do 
sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz 
opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia 
sprzętu.  
 
 
Tabela 5 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
(przedmiot, system, rodzaj wartości, sumy ubezpieczenia i limity) 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny 
Sumy stałe wg wartości 

księgowej brutto 
1 480 364,63 

2 Sprzęt elektroniczny przenośny 
Sumy stałe wg wartości 

księgowej brutto 
209 235,53  

3 
Koszty odtworzenia danych i 
oprogramowania oraz 
wymiennych nośników danych 

Na pierwsze ryzyko 40 000,00 

4 Wymienne nośniki danych Na pierwsze ryzyko 10 000,00 

5 Kradzież zwykła Na pierwsze ryzyko 20 000,00 

6 

Komputery w projekcie unijnym 
„Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców gminy 
Milanówek” 

Sumy stałe wg wartości 
księgowej brutto 

557 330,35 

 
Opis:  
Szczegółowy wykaz mienia objętego ubezpieczeniem z podziałem na poszczególne lokalizacje 
stanowi załącznik nr I.2c do niniejszej specyfikacji. 
 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia, dla 
Tabeli 5 w I części SIWZ.  
 
W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego 
przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Zamawiający otrzyma 
zwrot niewykorzystanej składki. 
 
 

E. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UM MILANÓWKA: 
 
1) kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej; 
2) państwowa administracja terenowa; 
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3) sprawowanie nadzoru nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz ich 
utrzymanie; 

4) prowadzenie działalności w zakresie konserwacji i budowy zieleni komunalnej, 
konserwacji zadrzewień; 

5) prowadzenie działalności w zakresie utrzymania dróg, ulic, chodników, mostów i 
placów; 

6) prowadzenie i utrzymanie placów zabaw; boisk; 
7) wykonywanie czynności związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej; 
8) oczyszczanie terenu miasta, letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników; 
9) utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego i ulicznego na terenie miasta.  

 
 

Tabela 6 – Liczba pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz jednostek 
organizacyjnych  

 

L.P Jednostka Liczba pracowników 

1 
Urząd Miasta Milanówka/ Gmina Milanówek 

ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek 

78 

2 
Zespół Szkół Gminnych nr 1 

    ul. Królewska 69 
    05-822 Milanówek 

65 

3 
Zespół Szkół Gminnych nr 3 

ul. Żabie Oczko 1 
05-822 Milanówek 

66 

4 
Szkoła Podstawowa nr 2 

    ul. Literacka 20 
   05-822 Milanówek 

49 

5 
Przedszkole Publiczne nr 1 

ul. Fiderkiewicza 43 
05-822 Milanówek 

70 

6 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Fiderkiewicza 41 
05-822 Milanówek 

31 

7 
Straż Miejska 

ul. Warszawska 32 
05-822 Milanówek 

18 

ŁĄCZNIE 377 OSÓB 

 
 
Ubezpieczenie dla wszystkich jednostek poz. 1-7 obejmuje następujący zakres: 
 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, gdy  
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem służącym, ubezpieczający 
w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej 
osobom trzecim przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
(szkoda na osobie), albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) lub 
uszczerbek niebędący szkodą na osobie lub mieniu (czysta strata finansowa). 
 
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, będące następstwem 
przewidzianego w umowie: zdarzenia powodującego wypadek, wypadku, który miał miejsce 
w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 
819 § 3 k.c. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i będące następstwem wypadków, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca 
uzasadnione i uzgodnione koszty procesu z udziałem ubezpieczającego, jako strony 
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pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC z tytułu prowadzenie działalności przez Urząd 
Miasta i jednostki organizacyjne.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Cywilną Urzędu Miasta i jednostek 
organizacyjnych z tytułu posiadania mienia, w tym budynków Urzędu Miasta oraz 
budynków podlegających Urzędowi Miasta Milanówka (budynki administracyjne, oświatowe 
i inne).  
Suma ubezpieczenia OC delikt: 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia.  
Miejsce ubezpieczenia: terytorium RP.  
 
2. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy - Rozszerzenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej na szkody wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego 
zatrudnionym pracowników. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody 
osobowe i rzeczowe wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego zatrudnionym 
pracownikom. 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochronę ubezpieczeniową rozszerza się na szkody, będące 
następstwem wypadków przy pracy, w rozumieniu przepisów właściwej ustawy o 
świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Liczba pracowników: 362 osoby w UM Milanówka i jednostkach organizacyjnych  
 
3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wodociągowe - Rozszerzenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej na szkody wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń i instalacji 
wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody osobowe i rzeczowe 
wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz 
centralnego ogrzewania. 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
4. Odpowiedzialność cywilna w związku z roszczeniami pomiędzy podmiotami 
objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia - ochroną 
ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna wzajemna za szkody rzeczowe i 
osobowe wyrządzone czynem niedozwolonym, powodujące roszczenia pomiędzy 
podmiotami ubezpieczonymi w ramach tej samej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej. 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
5. Odpowiedzialność cywilna w związku z przeniesieniem ognia - Towarzystwo 
Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu otaczającym 
przez przeniesienie ognia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony zakresem 
odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody określonymi przepisami 
prawa. Ochrona jest ograniczona wyłącznie do uszkodzenia bądź zniszczenia wskutek 
działania ognia. 
Ochrona ubezpieczeniowa powstaje tylko pod warunkiem, że ogień powstał w obrębie 
nieruchomości albo lokalu zajmowanym przez Ubezpieczającego i rozprzestrzenił się w 
ubezpieczonej nieruchomości bądź na lokale sąsiednie. 
Szkodą w rozumieniu niniejszej klauzuli jest utrata lub ubytek wartości mienia na skutek 
uszkodzenia lub zniszczenia. 
Za szkody spowodowane działaniem ognia uważa się szkody, które wystąpiły poza 
paleniskiem, przy czym ogień, o którym mowa, charakteryzuje się spalaniem rozszerzającym 
się o własnej sile z udziałem płomieni 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa, dotyczy 
całości ubezpieczenia OC. 
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Ubezpieczenie dla Urzędu Miasta  (poz. 1) obejmuje dodatkowo następujący zakres: 
 
1. Odpowiedzialność za szkody związane z utrzymaniem dróg, ulic, chodników, ścieżek 
rowerowych, placów i mostów i innych, podobnych obiektów.: 
� wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem sieci dróg, ulic, placów, 

mostów, 
� spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników wynikających z 

uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć, 
� spowodowane stanem technicznym mostów i wiaduktów (w szczególności szkody 

powodowane oderwaniem części konstrukcji lub awaria konstrukcji), pomimo 
przeprowadzanych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

� zimowym utrzymaniem jezdni, placów, chodników i mostów (śliskość nawierzchni),  
� śliskość wynikła z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów, 
� powstałe wskutek przeszkód znajdujących się na jezdni, tj. wszelkich przedmiotów, 

materiałów i cieczy porzuconych lub naniesionych na jezdnię, pod warunkiem, że 
zalegają nie dłużej niż 3 dni robocze, 

� powstałe z powodu spadających i zalegających na jezdniach, poboczach i chodnikach 
liści, konarów, gałęzi i drzew, 

� spowodowane prowadzeniem prac bieżącego utrzymania dróg, ulic, placów i mostów, 
pod warunkiem odpowiedniego oznakowania terenu robót,  

� spowodowane oznakowaniem lub brakiem oznakowania uszkodzonego w wyniku 
wandalizmu lub zdarzeń losowych,  

� spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, 
� spowodowane zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające 

wodę z pasa drogowego; 
� spowodowane w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowana 

zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi lub zabudową; 
� spowodowane w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowana 

zadrzewieniem. 
� drogi gminne: 

- drogi ogółem 97 km - drogi gminne  
- drogi twarde asfaltowe – 22,44 km 
- drogi twarde - betonowe (kostka lub trylinka) – 18,02 km 
- drogi gruntowe (żużlowe) – 56,54 km 
 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 300 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
2. Rozszerzenie zakresu o odpowiedzialność cywilną najemcy, tj. odpowiedzialność cywilną 
za szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 
dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze.  
Podlimit: 250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3. Odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z posiadaniem i zarządzeniem placami 
zabaw.  
Podlimit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
4. Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z wypadków ubezpieczeniowych poza 
granicami RP wyrządzone przez pracowników Urzędu podczas zagranicznych delegacji 
służbowych.  
Podlimit: 80 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
5. Odpowiedzialność cywilna organizatora imprez o charakterze nie masowym.  
Podlimit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
6. Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności sportowo – rekreacyjnej.  
Podlimit: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
7. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną wynajmującego - zakres 
ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody rzeczowe wyrządzone w 
ruchomościach najemcy, spowodowanych posiadanym mieniem i działalnością 
Ubezpieczającego.  
Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
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Ubezpieczenie dla placówek oświatowych i kulturalnych - jednostek poz. 2-5 obejmuje 
dodatkowo następujący zakres: 
 
1. Rozszerzenie o szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem 
działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach oświatowych, 
wychowawczych i kulturalnych.  
Podlimit sumy ubezpieczenia: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
2. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym przez Ubezpieczonego (OC za prowadzenie szatni).  
Podlimit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3. Rozszerzenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem stołówek 
(zbiorowe żywienie), w tym szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną 
chorobą przenoszoną drogą pokarmową.  
Podlimit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
4. Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną z tytułu organizacji imprez, niezależnie od 
miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby uczestników 
itp. w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.  
Podlimit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
5. Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej o szkody w mieniu przechowywanym, 
kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego z tytułu organizacji imprez 
niezależnie od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby 
uczestników itp. w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.  
Podlimit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
Tabela 7 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w podziale na jednostki 
(przedmiot, suma gwarancyjna i podlimity) 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna/ podlimity 

Łączna liczba pracowników: 377 osób 

Ubezpieczenie dla wszystkich jednostek, poz. 1 – 7, obejmuje następujący zakres: 

1 OC delikt 1.000 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

2  OC pracodawcy 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

3 OC za szkody wodociągowe 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

4 OC wzajemne 300 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

5 OC za przeniesienie ognia 300 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

Ubezpieczenie dla jednostki poz. 1, obejmuje następujący zakres: 

1 OC za drogi 300 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

2 OC najemcy 250 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

3 OC placów zabaw 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

4 OC podróży służbowych 80 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

5 OC organizatora imprez  200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

6 
OC działalności sportowo-
rekreacyjnej 

200 000,00 
na jedno i wszystkie zdarzenia 

7 OC wynajmującego 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

Ubezpieczenie dla jednostki poz. 2 -5, obejmuje następujący zakres: 

1 
OC za szkody wyrządzone 
uczniom 

200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

2 OC za prowadzenia szatni 200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

3 
OC w związku z 
prowadzeniem stołówek 

100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

4 OC z tyt. organizacji imprez 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

5 
OC w mieniu 
przechowywyanym z tyt. 
organizacji imprez 

100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 
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F. Ubezpieczenie komunikacyjne: OC/ZK, AC/KR, NNW, Auto Szyby, Assistance 

 
Zakres ubezpieczenia:   OC/ZK, AC/KR, NNW, Auto Szyby, Asisstance 

zgodnie z załącznikiem nr I.2f - Wykaz pojazdów 
do ubezpieczenia 

Przedmiot ubezpieczenia:  pojazdy, zgodnie z załącznikiem nr I.2f – Wykaz 
pojazdów do ubezpieczenia 

Zakres terytorialny:   RP + Europa  
Okres ubezpieczenia:  zgodnie z załącznikiem nr I.2f – Wykaz pojazdów 

do ubezpieczenia 
       
ZAKRES UBEZPIECZENIA:  
 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

 
Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna zgodna z Ustawą z dnia 22.05.2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim 
Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). 
 

2. Ubezpieczenie Auto Casco  
 
Zakres ubezpieczenia: pełny w szczególności obejmujący: 
Szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu zamontowanym fabrycznie polegające 
na: 
a) uszkodzeniu pojazdu w związku z jego ruchem i/lub postojem (AC) wskutek: 
   - nagłego zadziałania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, 

przedmiotami, zwierzętami itp., 
   - powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, 
   - działania osób trzecich, 
   - pożaru i/lub wybuchu, 
   - działania czynnika termicznego i/lub chemicznego, 
   - użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska, 
b) kradzieży (KR) pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w 

następstwie jego  zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży. 
  
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI:  
1) Sumy ubezpieczenia od ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazdów mają tylko 

znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla 
Ubezpieczyciela w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Przygotowanie ofert 
na bazie podanych sum ubezpieczenia pozwoli na ich rzetelne porównanie w kryterium 
„cena”. W przypadku wyboru oferty, Ubezpieczyciel ustali aktualną wartość pojazdu – 
sumę ubezpieczenia autocasco na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
poszczególnych pojazdów.  

2) Suma ubezpieczenia zostaje automatycznie podwyższona o wartość wyposażenia 
dodatkowego. 
W przypadku pojazdów specjalistycznych min. pożarniczych wartość wyposażenia 
dodatkowego- specjalistycznego podwyższa wartość pojazdu (przy założeniu takiej samej 
stawki jak w AC).  

3) Strony ustalają, że naprawy uszkodzonych pojazdów przeprowadzone będą w 
autoryzowanych stacjach obsługi odpowiadających marce uszkodzonego pojazdu lub w 
warsztatach uzgodnionych z Ubezpieczycielem. 

4) Likwidacja szkód odbywać się będzie w formie bezgotówkowej pomiędzy uprawnionym 
serwisem  a Ubezpieczycielem. Przy rozliczaniu szkody całkowitej Ubezpieczyciel udzieli 
wszelkiej pomocy przy zagospodarowaniu pozostałości pojazdu po szkodzie, w 
szczególności znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym.  

5) Odszkodowanie będzie płatne bez potrącenia udziałów własnych i franszyz. 
6) Odszkodowanie będzie płatne bez stosowania potrąceń z tytułu amortyzacji części. 
7) W przypadku wypłaty odszkodowań Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z 

kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, w terminach innych niż określone w 
umowie ubezpieczenia. 
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8) Wypłata odszkodowań nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 
9) W przypadku pojazdów nowych fabrycznie – wartość pojazdu (fakturowa) zostaje nie 

zmienna przez okres 6 miesięcy. 
10) Ubezpieczony zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pojazdów podlegających 

ubezpieczeniu. Ustala się, że pojazdy nowo nabywane lub użytkowane przez 
ubezpieczającego zostaną objęte ubezpieczeniem na stawkach obowiązujących w 
przetargu oraz umowie komunikacyjnej. 

11) W przypadku wypłaty odszkodowań Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z 
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, w terminach innych niż określone w 
umowie ubezpieczenia.  

 
3. Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych 

 
Zakres ubezpieczenia: szkody będące następstwem nieszczęśliwego wypadku kierowców i 
pasażerów powstałe w związku z ruchem ubezpieczonych pojazdów. 
Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł  
 

4. Ubezpieczenie Assistance  
 
Zakres ubezpieczenia: w ramach ubezpieczenia Assistance Ubezpieczyciel gwarantuje 
kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc techniczną w przypadku awarii, kolizji 
lub wypadku, kradzieży, unieruchomienia pojazdu, uszkodzenia przedniej szyby, urazu 
ciała, nagłego zachorowania lub śmierci kierowcy bez względu na miejsce wystąpienia 
zdarzenia. 
 
Pomoc techniczna obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów: 

1) udzielenia informacji o telefonach pomocy drogowej, lokalnej sieci warsztatów 
naprawczych, 

2) holowanie lub naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, 
3) holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego lub do siedziby 

ubezpieczonego, 
4) odwiezienie kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia lub zapewnienie noclegu. 
 
DODATKOWE WARUNKI 
 
1) Ubezpieczenie następuje na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń 

bez dokonania oględzin oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego 
ubezpieczyciela pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia Auto Casco. 

2) Zamawiający oświadcza, że wszystkie pojazdy posiadają min. jedno zabezpieczenie 
przeciw kradzieżowe, tj. autoalarm lub immobilizer, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3) W przypadku szkody komunikacyjnej Wykonawca zobowiązuje się do oględzin pojazdu w 
ciągu 72 godzin (maksymalnie 3 dni robocze) od momentu zgłoszenia szkody. W 
przypadku nie wywiązania się z tego terminu Ubezpieczający ma prawo przystąpić do 
naprawy samochodu. 

4) W przypadku sprzedaży lub przekazania ubezpieczonego pojazdu w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego dokona w ciągu 30 
dni rozliczenia składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania 
dodatkowych opłat, o ile w zbytym lub zdjętym mieniu nie nastąpiła szkoda i wypłata 
odszkodowania w okresie ubezpieczenia. 
5. Ubezpieczenie Szyb  

 
Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie oraz pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów 
naprawy lub wymiany szyby czołowej, szyb bocznych lub szyby tylnej, o ile nie stanowi ona 
integralnej części dachu pojazdu, zamontowanych w ubezpieczonym pojeździe, w razie 
zajścia w okresie ubezpieczenia wypadku ubezpieczeniowego. 
Zakres terytorialny odpowiedzialności – teren RP 
Suma ubezpieczenia – 2.000,00 zł  
Okres ubezpieczenia: zgodnie z załącznikiem nr I.2f - Wykaz pojazdów do ubezpieczenia 
      
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia. 
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W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego 
przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia, Zamawiający otrzyma 
zwrot niewykorzystanej składki. 
 
 
KLAUZULE ROZSZERZEJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA (obligatoryjne). 
 
*Klauzule bez przypisanej przynależności, opisane w nawiasie przy poszczególnej klauzuli, 
dotyczą wszystkich ryzyk. 
 

1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. 
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub 
organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem 
uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, niebędących reprezentantami 
ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk. 

2. Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 
kradzieżowych –Towarzystwo Ubezpieczeniowe w momencie zawierania polisy 
oświadcza, że stan zabezpieczeń uważa za wystarczający do czasu przeprowadzenia 
ewentualnej inspekcji. W przypadku stwierdzenia braku wystarczających 
zabezpieczeń Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego, 
wyznaczając mu odpowiedni termin do uzupełnienia stanu zabezpieczeń, jednakże 
tylko do stanu zgodnego z wymaganym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. 

3. Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń – Towarzystwo 
Ubezpieczeń odpowiada za zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń 
zabezpieczających tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń do 
przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych powstałe wskutek 
kradzieży z włamaniem lub rabunku mienia (dokonanych lub usiłowanych) oraz 
dewastacji. 

4. Klauzula zgłaszania nowych lokalizacji – poza lokalizacjami (miejscami 
ubezpieczenia) wymienionymi w polisie, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także 
mienie we wszystkich aktualnych i przyszłych lokalizacjach wynajmowanych, 
dzierżawionych lub w jakikolwiek inny udokumentowany sposób użytkowanych na 
terenie RP. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia 
Ubezpieczycielowi każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia 
składowania mienia.  

5. Klauzula przezorności - automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte będzie 
mienie nabyte podczas okresu ubezpieczenia do limitu 300 000,00 PLN. Rozliczenie 
składki nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia na bazie pro 
rata temporis. Jeśli wartość nowo nabytego mienia przekroczy powyższy limit, 
Ubezpieczający powiadomi o tym Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia poczynienia 
danej inwestycji w celu naliczenia dodatkowej składki na bazie pro rata temporis. 

6. Klauzula automatycznego doubezpieczenia – w przypadku obniżenia sumy 
ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni ja do 
poprzedniego poziomu, informując o tym Ubezpieczającego, który w ciągu 14 dni od 
poinformowania go może sprzeciwić się doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie 
wniesie sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za doubezpieczenie składkę na zasadzie pro 
rata temporis.  

7. Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli) – bez względu na stopień 
umorzenia księgowego lub zużycia technicznego i bez względu na wartość 
odtworzeniowa danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej 
wysokości, do wartości zadeklarowanej na wniosku (polisie) ubezpieczeniowym, bez 
potrącania umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji 
odszkodowania. W ubezpieczeniu od wszystkich zdarzeń losowych wypłata 
odszkodowania nastąpi wg podanych wartości, bez redukcji odszkodowania 
wynikającej ze stosowania zasady proporcji i niedoubezpieczenia. 

8. Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, 
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określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia zakres ochrony 
ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie na stałe zamontowanym 
poza budynkami wskazanymi w lokalizacjach. 

9. Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie – ustala się, z zachowaniem pozostałych 
niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, że ochrona 
ubezpieczeniową będą objęte wszystkie szkody powstałe w trakcie przeprowadzanych 
prac ziemnych, prac remontowo budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i 
konserwacyjnych pod warunkiem, że prace, o których mowa będą wykonywane przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje. W trakcie wykonywanych prac dopuszczalne 
jest normalne użytkowanie lokali. 

10. Leeway Clause na poziomie 130% (dotyczy pozostałego mienia) - uzgadnia się, że 
w przypadku szkody zasada proporcjonalności wypłaty odszkodowania stosowana 
będzie w przypadku mienia, którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 
130% sumy podanej do ubezpieczenia 

11. Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy – Ochrona 
ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczający nie przystosował 
środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został 
rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu 
elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną 
objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej 
ochroną, jednak nie jest eksploatowany. 

12. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia 
Towarzystwo Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie składowane 
bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również 
mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.  

13. Klauzula przeniesienia mienia - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 
powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej 
ubezpieczonej lokalizacji pod warunkiem, że wszystkie lokalizacje Ubezpieczającego są 
ubezpieczone.  

14. Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń – w odniesieniu do 
ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z 
przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i 
uszkodzeń. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte 
ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.  
Limit 200 000 PLN. 

15. Klauzula 48 godzin - –ustala się, że wszystkie szkody powstałe w czasie 
następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego 
pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego 
trzęsienia ziemi) traktowane są, jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy 
ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. 

16. Klauzula terminu zgłaszania szkód – zawiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeń o 
szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.  

17. Klauzula rozliczenia składki – w przypadku pomniejszenia wartości ubezpieczonego 
majątku lub jego części (sprzedaż, przekazanie itp.) w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma wniosek Ubezpieczającego dokona w 
ciągu 30 dni rozliczenia składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez 
potrącania dodatkowych opłat, o ile w zbytym lub zdjętym mieniu nie nastąpiła szkoda 
i wypłata odszkodowania w okresie ubezpieczenia. 

18. Klauzula nieprzerwanego czasu ochrony – brak wpłaty przez któregokolwiek 
Ubezpieczonego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie będzie powodował rozwiązania umowy ubezpieczenia, ani 
zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dla danej jednostki oraz nie będzie 
miał wpływu na ochronę ubezpieczeniową pozostałych jednostek. W takiej sytuacji 
Towarzystwo Ubezpieczeń prześle pismo do Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy, 
przynajmniej 14-sto dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania 
wpłaty na konto Towarzystwo Ubezpieczeń w wyznaczonym terminie, ochrona 
ubezpieczeniowa dla danej jednostki zostaje zawieszona do momentu opłacenia 
brakującej składki.  

19. Klauzula płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, Towarzystwo 
Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 
wymagalnych. Ponadto, jeżeli zapłata należnej Towarzystwu Ubezpieczeniowemu 
składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za 
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datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym 
zlecenia płatniczego na rachunek Zakładu Ubezpieczeń.  

20. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia 
rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego.  

21. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – za datę prawidłowego 
opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub 
pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 

22. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym 

sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz 
upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 20% wartości szkody, 
jednak nie mniejszą niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy 
redukcyjnej. 

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że: 
1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), 
2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i  
    włączony sprawnie działający system alarmowy), 
3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe  
    nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo  
    w zamkniętym i zabezpieczonym garażu), 
4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób  
   uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku. 

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek 
przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą. 

23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w 
sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) 
ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić 
natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący 
przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości 
szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji 
szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona 
oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.  

24. Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji, tj. 
przywrócenia ich do stanu sprzed szkody (np. uszkodzenie w czasie transportu akt, 
wysuszenia w przypadku zalania, oczyszczenia w razie konieczności użycia gaśnic 
pianowych i proszkowych). Ubezpieczyciel odpowiada za koszty związane z 
przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty wynagrodzenia osób, 
które zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, zabrudzonych lub 
uszkodzonych w związku z opisanymi zdarzeniami losowymi.  
Limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

25. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji - na podstawie 
niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie 
elektronicznym będącym w eksploatacji a powstałe w trakcie tymczasowego 
magazynowania lub okresowej przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia 
określonym w umowie ubezpieczenia. 

26. Klauzula prolongacyjna – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej rata nie 
została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub raty 
w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do 
wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć 
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty 
składki lub raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w wyżej 
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wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze 
skutkiem natychmiastowym.  

27. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania - Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ciągu 
7 dni od zawiadomienia o szkodzie wypłaca Ubezpieczającemu zaliczkę w wysokości 
50% szacunkowych kosztów szkody.  

28. Klauzula pro rata temporis - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w 
szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w 
systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

29. Klauzula zabezpieczeń (ubezpieczenia komunikacyjne) - w przypadku pojazdów 
dotychczas ubezpieczanych na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych od ryzyka 
kradzieży dotychczas zainstalowane w tych pojazdach zabezpieczenia przeciw 
kradzieżowe uznaje się za wystarczające dla zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia.  

30. Klauzula zniesienia potrąceń z odszkodowania za przekroczenie prędkości 
(ubezpieczenia komunikacyjne) – ubezpieczyciel nie będzie stosował żadnych 
potrąceń z odszkodowania za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. 

31. Klauzula badań technicznych po szkodzie (ubezpieczenia komunikacyjne) – 
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność z tytułu umowy ubezpieczenia, gdy w 
momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania 
technicznego, o ile w odniesieniu do tego pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania 
okresowych badań technicznych. Roszczenie zostanie uznane z zaznaczeniem, iż 
szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania 
technicznego pojazdu, a jego stan techniczny nie miał wpływu na powstanie szkody. 

32. Klauzula gwarancji niezmienności stawek (ubezpieczenia komunikacyjne) – 
gwarantuje, że przez cały okres obowiązywania Umowy generalnej, stawki/składki za 
ubezpieczenie pojazdów w zakresie OC/AC nie ulegną zmianie. Każdy pojazd należący 
do Ubezpieczającego i objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy 
ubezpieczenia zawartej na warunkach niniejszej Umowy generalnej z początkiem 
odpowiedzialności w okresie obowiązywania niniejszej Umowy generalnej będzie 
ubezpieczony zgodnie ze składkami/stawkami określonymi w niniejszej Umowy 
generalnej. 

33. Klauzula zwrotu kosztów manipulacyjnych (ubezpieczenia komunikacyjne) – 
ustala się, że zwrot niewykorzystanej części składki z ryzyk 
OC/AC/NNW/ASSISTANCE(wariant płatny) następuje: bez potrącania kosztów 
manipulacyjnych (dot. wszystkich ryzyk) oraz bez konieczności zwrotu oryginałów 
polis. 

34. Klauzula likwidacji szkód OC sprawcy z AC (ubezpieczenia komunikacyjne) – o ile 
pojazd ubezpieczony jest w zakresie AC, w razie szkody spowodowanej przez osobę 
trzecią, odszkodowanie wypłacone będzie z polisy AC, bez oczekiwania na pokrycie 
szkody w ramach procedury regresowej. W ciągu 14 dni od zakończenia likwidacji 
szkody Wykonawca prześle akta do zakładu ubezpieczeń sprawcy. 

35. Klauzula postanowienia o umorzeniu śledztwa (ubezpieczenia komunikacyjne) – 
do wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek kradzieży 
wyposażenia pojazdu, nie jest wymagane uzyskanie przez Zamawiającego 
postanowienia o umorzeniu lub zamknięciu dochodzenia przez Policję czy Prokuraturę, 
z wyjątkiem szkód, w których nie jest określona przyczyna szkody lub jej okoliczności 
wymagają informacji o działaniach policyjnych lub ustalenia odpowiedzialności 
polisowej. 

36. Klauzula „błąd operatora” - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu 
(przede wszystkim w maszynach, urządzeniach oraz sprzęcie elektronicznym starszym 
niż 5 lat) spowodowane błędną/nieprawidłową obsługą operatora. Odpowiedzialnością 
nie są objęte szkody wynikające z naturalnego zużycia – eksploatacyjne. Limit 50.000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

37. Klauzula likwidacji drobnych szkód – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku szkody, której 
szacowana wartość nie przekracza 5.000 zł na dzień jej powstania Ubezpieczony 
lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń do 
samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół 
zawierający: datę sporządzenia protokołu, skład komisji i dane protokolanta, datę i 
przyczynę wystąpienia szkody (najbardziej prawdopodobną przyczynę), wykaz 
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uszkodzonego mienia, opis zdarzenia i okoliczności powstania szkody, szacunkową 
wartość szkody, dokumentację fotograficzną. 
Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody dokonujący 
naprawy dostarczy do ubezpieczyciela ww. protokół oraz dokumentację 
potwierdzającą wielkość szkody i koszy jej naprawy. Powyższe postanowienia nie 
zwalniają Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z obowiązki powiadomienia 
ubezpieczyciela, a jeśli zachodzi podejrzenie, że szkoda powstała na skutek 
przestępstwa – Policji.  

38. Klauzula Rzeczoznawcy - ubezpieczyciel pokrywa koszty powołania wyznaczonego 
wspólnie przez ubezpieczonego i ubezpieczyciela neutralnego rzeczoznawcy. O ile nie 
umówiono się inaczej limit odpowiedzialności z tytułu udziału ubezpieczyciela w 
kosztach związanych ze szkodą powstałą w okresie ubezpieczenia zostaje określony w 
dokumencie ubezpieczenia.  
Limit 20.000 zł. 

39. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników Ubezpieczającego -  
ubezpieczyciel zrzeka się prawa wynikającego z 828 k.c. prawa do roszczenia 
zwrotnego wobec sprawcy szkody, z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, 
w przypadku gdy sprawcą jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz 
Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej. Postanowienia te nie 
mają zastosowania w przypadku wyrządzenia szkody umyślnej. 

40. Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych - z zachowaniem pozostałych 
nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że rozszerza się ubezpieczenie 
mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-
montażowych w mieniu będącym:  
1) przedmiotem ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia,  
2) przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych do kwoty 500.000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie określonym w 
umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: 
a) realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie  wiąże się z 

naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 
b) drobne roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie 

Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji. 
41. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. 

przezorną sumę ubezpieczenia, 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 lub przedmiotów / kategorii mienia, które przez 
pomyłkę nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Przezorna suma ubezpieczenia nie 
ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie 
na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia np.: 200.000,00 zł. 

42. Klauzula likwidacyjna Auto Casco (komunikacyjne) – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych 
we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: jeżeli przyjęta 
w chwili zawierania umowy ubezpieczenia Auto Casco suma ubezpieczenia 
ubezpieczonego pojazdu jest niższa niż jego faktyczna wartość rynkowa na dzień 
zawierania umowy, jakiekolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, 
dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej 
jego redukcji z tytułu niedoubezpieczenia nie będą miały zastosowania. 

43. Klauzula zabezpieczeń (komunikacyjne)- w przypadku pojazdów dotychczas 
ubezpieczanych na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych od ryzyka kradzieży 
dotychczas zainstalowane w tych pojazdach zabezpieczenia przeciw kradzieżowe 
uznaje się za wystarczające dla zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia.  

44. Klauzula gwarancji niezmienności stawek (komunikacyjne)– gwarantuje, że przez 
cały okres obowiązywania Umowy generalnej, stawki/składki za ubezpieczenie 
pojazdów w zakresie OC/AC nie ulegną zmianie. Każdy pojazd należący do 
Ubezpieczającego i objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy 
ubezpieczenia zawartej na warunkach niniejszej Umowy generalnej z początkiem 
odpowiedzialności w okresie obowiązywania niniejszej Umowy generalnej będzie 
ubezpieczony zgodnie ze składkami/stawkami określonymi w niniejszej Umowy 
generalnej. 
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G. INFORMACJE O FRANSZYZACH 
 
Wszystkie franszyzy i udziały własne muszą być wyrażone kwotowo: 

� W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyza lub udział własny nie większy 
niż 400 zł. 

� W ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia franszyza lub udział 
własny nie większy niż 200 zł. 

� W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyza lub udział własny nie większy niż 
500 zł.  

� W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza lub udział własny nie większy 
niż 400 zł, w ubezpieczeniu OC za drogi nie wyższy niż 600 zł. 

 
 

H. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PŁATNOŚCI 
 
 
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 
 
Płatność za ubezpieczenia zostanie dokonana ratalnie (dwie raty w każdym roku 
ubezpieczenia w odstępie półrocznym), przelewem na konto towarzystwa ubezpieczeń w 
ciągu 30 dni od daty początkowej okresu ubezpieczenia w pierwszy i drugim roku trwania 
umowy. 
 
 
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
 
Płatność za ubezpieczenia zostanie dokonana przelewem na konto Ubezpieczyciela 
jednorazowo w ciągu 30 dni od daty początkowej okresu ubezpieczenia w każdym roku 
trwania umowy. 
 
 

I. INFORMACJE O SZKODACH  
 

 
Majątek 

 
I część 

  
L.P. Data Ryzyko Wyplata odszkodowania (zł) Uwagi Rezerwa 

1 15.05.2012 Kradzież 4 645,00 zł   - 

2 21.06.2012 Przepięcie 976,00 zł uszkodzenie 
monitoringu w 

wyniku przepięcia 

- 

3 21.06.2012 Przepięcie 3 500,00 zł - 

4 22.08.2012 Szyby 661,00 zł   - 

5 16.09.2013 OC 3 097,50 zł   - 

Łącznie 12 879,50 zł 

 
 

 
Komunikacja 

 
I cześć 

  
L.P. Data Ryzyko Wyplata odszkodowania (zł) Uwagi Rezerwa 

1 04.09.2012 AC 705,17 zł 
 

- 

2 07.05.2013 AC 1 683,72 zł   - 

Łącznie 2 388,89 zł 
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CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
 
UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY: 
 
Gmina Milanówek 
ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek  
REGON 013269150 
NIP 529-179-92-45 
 
Milanowskie Centrum Kultury 
ul. Kościelna 3 
05-822 Milanówek 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Spacerowa 4 
05-822 Milanówek 
 
 
MIEJSCE UBEZPIECZENIA: teren RP 
 

1. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE: 
 

PIERWSZY ROK TRWANIA UMOWY 
 

• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk     
01.04.2015 r. – 31.03.2016r. 

• Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia    
01.04.2015 r. – 31.03.2016r. 

• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego     
01.04.2015 r. – 31.03.2016r. 

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej    
01.04.2015 r. – 31.03.2016r. 
 

 
DRUGI ROK TRWANIA UMOWY 

 
• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk     

01.04.2016r. – 31.03.2017r. 
• Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia    

01.04.2016r. – 31.03.2017r. 
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego     

01.04.2016r. – 31.03.2017r. 
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej    

01.04.2016r. – 31.03.2017r. 
 
 
ZAKRES UBEZPIECZENIA: 
 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ALL RISKS)  
 
Warunki ubezpieczenia: 
 
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, 
niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia a także zniszczenia lub 
uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z 
zajściem zdarzenia powodującego szkodę objętą umową ubezpieczenia, a w szczególności: 

• Szkody w instalacjach doprowadzających media do budynków tzn. wszystkie 
szkody powstałe w instalacjach doprowadzających media (elektryczne, gazowe, 
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wod -kan., ciepłownicze, inne) do budynków, a znajdujących się poza budynkami 
oraz wszelkie koszty związane z usuwaniem szkody (min. odkopaniem 
uszkodzonego odcinka instalacji, zasypaniem wykopu, przywróceniem otoczenia 
do stanu sprzed szkody), są ubezpieczone na wartość podaną w umowie 
ubezpieczenia. Dotyczy również instalacji znajdujących się wewnątrz budynków.  
Limit 100 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek.  

• Katastrofa budowlana – szkody powstałe w wyniku niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części.  
Limit 1 000 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Szkody powstałe w wyniku niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia lub 
uszkodzenia części budynku, elementu wbudowanego na stałe  w obiekt 
budowlany.  
Limit 50 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i 
demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed 
uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty 
związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 
niedopuszczenie do zwiększenia start. 

• Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku. 
• Dewastacji/ wandalizmu - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 

mienia, spowodowane przez osoby trzecie, w tym szkody spowodowane 
pomalowaniem i graffiti. 

• W odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia (oraz w odniesieniu do 
sprzętu elektronicznego) Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność 
za szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna, tj. szkody powstałe w 
czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia sił 
elektromagnetycznych pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami 
atmosferycznymi i przepięciami - dalej zwana przepięciem.  
Limit 100 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Zbiory archiwalne i bieżąca dokumentacja- Ubezpieczyciel odpowiada za koszty 
związane z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty 
wynagrodzenia osób, które zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, 
zabrudzonych lub uszkodzonych w związku z  opisanymi zdarzeniami losowymi.  
Limit 20 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Zbiory muzealne – objęte są ubezpieczeniem podczas składowania, ekspozycji  
a także transportu pomiędzy lokalizacjami Klienta. 

 
Za szkody spowodowane przez:  
1. Kradzież z włamaniem w lokalu – zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: 

a. zaborze mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi 
zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem 
lub oryginalnym kluczem lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze 
kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku; 

b. zaborze mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile 
pozostawił tam ślady, które mogą być użyte, jako dowód w postępowaniu 
wyjaśniającym. 
 

2. Rabunek (rozbój) – uważa się w szczególności: 
zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: 
a. zaborze mienia z zastosowaniem przez sprawcę przemocy lub groźby jej 

natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób działających na 
jego zlecenie, z jego upoważnienia bądź w jego imieniu, lub za które ponosi 
odpowiedzialność; 

b. zaborze mienia przy zastosowaniu przemocy lub groźby i doprowadzenie do lokalu 
lub schowka, objętego ubezpieczeniem, osoby posiadającej klucze i zmuszeniu jej do 
ich otworzenia lub otworzenia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę rabunku. 

 
3. Rabunek wartości pieniężnych podczas transportu:  

przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku podczas transportu, Zakład 
Ubezpieczeń odpowiada również za szkodę w ubezpieczonym mieniu powstałą w związku 
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z następującymi wydarzeniami, które uniemożliwiły osobie (osobom) wykonującym 
transport ochronę powierzonego mienia: 
a. nagła śmierć lub rozstrój zdrowia osoby wykonującej transport 
b. ciężkie uszkodzenie ciała tej osoby, wywołane nieszczęśliwym wypadkiem; za 

nieszczęśliwy wypadek uważa się każde zdarzenie działające z zewnątrz na ciało 
ludzkie w taki sposób, że w jego następstwie osoba, która uległa wypadkowi, 
niezależnie od swojej woli doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zmarła 

c. w wyniku uszkodzenia bądź utraty środka lokomocji użytego do transportu wskutek 
wypadku środka transportu, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu. 

 
4. Dewastacje/ wandalizm – uważa się:  

zdarzenia polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby 
trzecie, przy czym umową ubezpieczenia będzie objęty lokal i znajdujące się w nim 
mienie (za wyjątkiem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek 
aktów dewastacji. Odpowiedzialność obejmie szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 
wskutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się we wnętrzu (bez względu na 
sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu. 
 
Do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez ubezpieczającego i 
udokumentowane koszty:  
a.  wynikłe z zastosowania środków zmierzających do dalszego zabezpieczenia mienia 

przed szkodą, jak również do odzyskania utraconego mienia nie więcej jednak niż 
10% ustalonej wysokości szkody 

b. odszkodowanie, za szkody w zniszczonych ścianach, stropach, drzwiach, oknach, 
systemach alarmowych ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. 

 
5. Ryzyko kradzieży zwykłej 

Ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, 
jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie 
po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła 
rozumiana jest, jako zabór mienia w celu przywłaszczenia.  
Limit odpowiedzialności w wysokości 5 000,00 zł. 

 
 
Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
(przedmiot, system, rodzaj wartości, sumy ubezpieczenia i limity) 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 
 

Suma ubezpieczenia PLN 
 

1 Budynki i budowle MCK Wartość odtworzeniowa 872 000,00 

2 Budynki i budowle MCK Wartość księgowa brutto 332 739,40 

3 Urządzenia i wyposażenia  Wartość księgowa brutto 358 004,93 

4 Zbiory biblioteczne  Wartość rzeczywista   369 234,70 

5 Zbiory muzealne Wartość deklarowana* 3 362 000,00 

6 Gotówka w lokalu Na pierwsze ryzyko 8 000,00 

7 Gotówka w transporcie Na pierwsze ryzyko 20 000,00 

8 
Szkody w instalacjach 
doprowadzających media 
do budynków   

Na pierwsze ryzyko 100 000,00  

9 Katastrofa budowlana Na pierwsze ryzyko 1 000 000,00 
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10 

Szkody powstałe w wyniku 
niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia 
lub uszkodzenia części 
budynku, elementu 
wbudowanego na stałe  w 
obiekt budowlany 

Na pierwsze ryzyko 50 000,00 

11 Limit „przepięcia”  Na pierwsze ryzyko 100 000,00 

12 
Zbiory archiwalne i bieżąca 
dokumentacja 

Na pierwsze ryzyko 20 000,00 

 
Wartość deklarowana*- wartość, która odpowiada rynkowej wartości ubezpieczonego 
mienia. Wartość eksponatów skatalogowanych odpowiada  wartości rynkowej (katalogowej), 
wartość pozostałych eksponatów nieskatalogowanych odpowiada wartości zbliżonej do 
wartości katalogowej. Zgodnie z ideą wartości deklarowanej- wartość ta nie powinna być 
obłożona żadnymi amortyzacjami.     

 
Opis budynków:  
Szczegółowy wykaz budynków do ubezpieczenia wraz z opisem i sumą ubezpieczenia 
stanowi załącznik nr II.2a dla II części do niniejszej specyfikacji. Szczegółowy wykaz wartości 
urządzeń i wyposażenia w rozbiciu na poszczególne jednostki znajduje się w załączniku nr 
II.2b dla II części do niniejszej specyfikacji 
 
Zbiory muzealne: 
Milanowskie Centrum Kultury część eksponatów muzealnych, na łączną kwotę 747.900,00 
zł, przechowuje w budynku Willa Waleria, przy ul. Spacerowej 20, 05-822 Milanówek. 
Pozostała część eksponatów o wartości 2.625.900,00 zł jest przechowywana w budynku przy 
ul. Spacerowej 4, 05-822 Milanówek. Zabezpieczenia budynków są opisane w załącznikach 
nr II.2a i II.2e do niniejszej specyfikacji. 
 
 
Tabela 2 - Limity sum ubezpieczenia  
(ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, rabunku wartości 
pieniężnych w transporcie, dewastacji/ wandalizmu – dotyczy wszystkich lokalizacji) 
 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN 

 

1 Urządzenia i wyposażenie 
Kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja 

 100 000,00 

2 Elementy stałe budynków 
Kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja 

10 000,00 

3 Zbiory biblioteczne  
Kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja 

50 000,00  

4 Zbiory muzealne 
Kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja 

500 000,00  

5 Mienie pracowników  
Kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja 

20 000,00 

6 Gotówka w lokalu 
Kradzież z włamaniem, 

rabunek 
8 000,00  

7 Gotówka w transporcie Rabunek 20 000,00 

8 Kradzież zwykła Na pierwsze ryzyko 5 000,00 

    
Opis: wykaz mienia objętego ubezpieczeniem z podziałem na poszczególne lokalizacje wraz 
z opisem zabezpieczeń stanowi załącznikach nr II.2b, II.2d i II.2e do niniejszej specyfikacji.  
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia, 
dla Tabel: 1-2 w drugiej części zamówienia SIWZ.  
 
W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego 
przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Zamawiający otrzyma 
zwrot niewykorzystanej składki. 
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B. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 

Warunki ubezpieczenia:     
Ubezpieczenie obejmuje szyby i inne przedmioty szklane znajdujące się w posiadaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, 
lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Ubezpieczeniem tym objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia 
(rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważana jest utrata lub ubytek wartości 
ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia.  
Zakres ubezpieczeni obejmuje również koszty ustawienia rusztowań. 
 
Przedmiot ubezpieczenia:     
Ubezpieczeniem mogą być objęte m. in.: 
1) oszklenie ścienne i dachowe, 
2) szyby okienne i drzwiowe, z wyłączeniem szyb w pojazdach, 
3) płyty szklane, które stanowią część gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad 
sprzedażnych, 
4) przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin, 
5) witraże, 
6) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, 
7) szyldy i transparenty, szklane wykładziny słupów, ścian, filarów, 
8) rurki neonowe i tablice świetlne, 
9) wykładziny szklane i kamienne, z wyłączeniem wykładzin podłogowych, 
10) markizy, 
a w szczególności:  
1) elewacja zewnętrzna budynku (pobrudzenie, pomalowanie, graffiti, uszkodzenia 

mechaniczne),   
2) szyby i przedmioty szklane do ubezpieczenia z włączeniem dewastacji, 
3) drzwi wejściowe oszklone.  
 
Miejsce ubezpieczenia:    wykaz lokalizacji zgodnie z załącznikiem nr II.2a  
                                                               do SIWZ 
System ubezpieczenia:    Na pierwsze ryzyko 
Suma ubezpieczenia:    20 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia  
 
 

C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem umów ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący własność lub 
znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego na postawie tytułu prawnego i użytkowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością. 
Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 
miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w 
polisie, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu 
ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego 
montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji. 
 
Odpowiedzialnością objęte jest nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego 
zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną i obejmuje, 
co najmniej ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, bezpośrednie i pośrednie 
uderzenie pioruna, przepięcia, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację, błędy 
użytkownika, szkody elektryczne i szkody mechaniczne. 
 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny objęty jest ubezpieczeniem w miejscu wskazanym przez 
Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w polisie, podczas normalnej 
eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w 
celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie wyżej 
wymienionych operacji.  
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Sprzęt elektroniczny przenośny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej.  
 
Ubezpieczenie kosztów odtworzenia danych i oprogramowania oraz zewnętrznych 
(wymiennych) nośników danych 
Ubezpieczeniem objęte są dane i zewnętrzne nośniki danych, które stanowią własność 
Ubezpieczającego i znajdują się w miejscu określonym w umowie. 
Ubezpieczeniem objęte są zewnętrzne nośniki danych i dane znajdujące się w 
pomieszczeniach, budynkach lub archiwach wyszczególnionych w umowie. 
 
Zarchiwizowane zbiory danych oraz użyte w tym celu zewnętrzne nośniki danych objęte są 
ubezpieczeniem również na trasie pomiędzy miejscem ubezpieczenia i urządzeniami 
przechowywania danych. 

 
Dane – informacje zgromadzone w jednostce centralnej komputera lub na zewnętrznych 
nośnikach służących do przechowywania danych elektronicznych. Należą do nich: 
1) dane główne i dane związane z transakcjami przechowywane w plikach danych lub w 

bazach danych, 
2) standardowe programy pochodzące z produkcji seryjnej, 
3) programy użytkowe stworzone na potrzeby indywidualne użytkownika, będące 

gotowe do użytku. 
 

Zewnętrzne nośniki danych – wszystkie urządzenia zewnętrzne przeznaczone do 
gromadzenia danych w formie elektronicznej; nośniki takie są objęte ubezpieczeniem, 
jeżeli nie są one w sposób trwały zamontowane w sprzęcie (np.: wyjmowane dyski 
magnetyczne i optyczne, taśmy magnetyczne, dyskietki, wyjmowane dyski twarde). 

 
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o: 
 
Ryzyko kradzieży zwykłej 
Ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, 
jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po 
stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła rozumiana jest 
jako zabór mienia w celu przywłaszczenia. Limit odpowiedzialności w wysokości 5 000,00 
zł. 
 
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest  
w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego 
środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, 
dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do 
sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz 
opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia 
sprzętu.  
 
Tabela 3 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
(przedmiot, system, rodzaj wartości, sumy ubezpieczenia i limity) 
 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny Sumy stałe wg wartości 
księgowej brutto 

18 891,66  

2 Sprzęt elektroniczny przenośny 
Sumy stałe wg wartości 

księgowej brutto 
6 164,70  

3 Klimatyzatory 
Sumy stałe wg wartości 

księgowej brutto 
25 293,14  

4 
Koszty odtworzenia danych i 
oprogramowania oraz 
wymiennych nośników danych 

Na pierwsze ryzyko 35 124,11 

5 Wymienne nośniki danych Na pierwsze ryzyko 10 000,00 

6 Kradzież zwykła Na pierwsze ryzyko 5 000,00 
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Opis:  
Szczegółowy wykaz mienia objętego ubezpieczeniem z podziałem na poszczególne lokalizacje 
stanowi załącznik nr II.2c dla części II do niniejszej specyfikacji. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia, dla 
Tabeli 3 w II części SIWZ.  
 
W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego 
przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Zamawiający otrzyma 
zwrot niewykorzystanej składki. 
 
 

D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI:  
 
Do szczegółowego zakresu działania Miejskiej Biblioteki Publicznej należy: 
 

1. Gromadzenie, opracowywanie materiałów bibliotecznych i archiwalnych ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 

2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych i archiwalnych na miejscu, wypożyczanie do 
domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych. 

3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom 
niepełnosprawnym, organizowanie obsługi bibliotecznej pacjentów w szpitalach. 

4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej. 
5. Popularyzacja książki i czytelnictwa. 
6. Współdziałanie z bibliotekami szkolnymi i bibliotekami innych sieci, instytucjami 

upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i 
zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 

7. Udzielanie pomocy fachowej bibliotekom szkolnym, zakładowym i szpitalnym. 
8. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej. 

 
Szczegółowy zakres działania Milanowskiego Centrum Kultury: 
 

1. Edukacja dzieci i młodzieży. 
2. Upowszechnianie kultury i sztuki profesjonalnej i amatorskiej w programach o 

zasięgu lokalnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.  
3. Służenie mieszkańcom w rozwijaniu ciekawości świata, twórczej wyobraźni i 

zaspokajaniu naturalnej potrzeby aktywności. 
4. Organizacja aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, festiwale, imprezy 

plenerowe, warsztaty, przeglądy a także wieczorki, bale i zabawy, pokazy, spotkania.  
5. Prowadzenie kortu tenisowego. 
6. Organizacja imprez sportowych. 

 
Ubezpieczenie jednostek obejmuje następujący zakres:  
 

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego,  
gdy w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem służącym, 
ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do 
naprawienia szkody wyrządzonej osobom trzecim przez spowodowanie śmierci, 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), albo uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) lub uszczerbek niebędący szkodą na osobie lub 
mieniu (czysta strata finansowa). 

 
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, będące następstwem 
przewidzianego w umowie: zdarzenia powodującego wypadek, wypadku, który miał miejsce 
w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 
819 § 3 k.c. 
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i będące następstwem wypadków, które miały miejsce na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca 
uzasadnione i uzgodnione koszty procesu z udziałem ubezpieczającego, jako strony 
pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie szkody objętej ochroną 
ubezpieczeniową. 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje OC z tytułu prowadzenie działalności przez jednostki 
kulturalne.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Cywilną jednostek kulturalnych z 
tytułu posiadania mienia, w tym budynków Urzędu Miasta oraz budynków podlegających 
Urzędowi Miasta Milanówka (budynki administracyjne i inne).  
Suma ubezpieczenia OC delikt: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia  
Miejsce ubezpieczenia: terytorium RP  
 

2. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy - Rozszerzenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej na szkody wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego 
zatrudnionym pracowników. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o 
szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego 
zatrudnionym pracownikom. 

Na podstawie niniejszej klauzuli ochronę ubezpieczeniową rozszerza się na szkody, będące 
następstwem wypadków przy pracy, w rozumieniu przepisów właściwej ustawy o 
świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Liczba pracowników: 15 osób w jednostkach kulturalnych 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 

3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wodociągowe - Rozszerzenie zakresu 
ochrony ubezpieczeniowej na szkody wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń 
i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody osobowe i rzeczowe 
wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz 
centralnego ogrzewania. 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 

4. Odpowiedzialność cywilna w związku z roszczeniami pomiędzy podmiotami 
objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia - 
ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna wzajemna za szkody 
rzeczowe i osobowe wyrządzone czynem niedozwolonym, powodujące roszczenia 
pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi w ramach tej samej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 

Podlimit sumy ubezpieczenia dla OC wzajemnego: 100 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia. 
 

5. Odpowiedzialność cywilna w związku z przeniesieniem ognia - Towarzystwo 
Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu 
otaczającym przez przeniesienie ognia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony 
zakresem odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody określonymi 
przepisami prawa. Ochrona jest ograniczona wyłącznie do uszkodzenia bądź 
zniszczenia wskutek działania ognia. 

Ochrona ubezpieczeniowa powstaje tylko pod warunkiem, że ogień powstał w obrębie 
nieruchomości albo lokalu zajmowanym przez Ubezpieczającego i rozprzestrzenił się w 
ubezpieczonej nieruchomości bądź na lokale sąsiednie. 
Szkodą w rozumieniu niniejszej klauzuli jest utrata lub ubytek wartości mienia na skutek 
uszkodzenia lub zniszczenia. 
Za szkody spowodowane działaniem ognia uważa się szkody, które wystąpiły poza 
paleniskiem, przy czym ogień o którym mowa, charakteryzuje się spalaniem rozszerzającym 
się o własnej sile z udziałem płomieni 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
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Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa, dotyczy 
całości ubezpieczenia OC. 
 

6. Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji imprez nie masowych, niezależnie 
od miejsca imprezy tj. przestrzeń otwarta lub zamknięta, rodzaju imprezy, liczby 
uczestników itp. w zakresie nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem.  
Podlimit: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
Tabela 4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
(przedmiot, suma gwarancyjna i podlimity) 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna/ podlimity 

 
Łączna liczba pracowników: 15 osób 

 

1. OC delikt 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

2.  OC za szkody wodociągowe do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 

3. OC pracodawcy do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 

4. OC wzajemne do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 

5. 
OC za szkody spowodowane 
przeniesieniem ognia 

do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 

6. OC imprez do pełnej sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia 

 
 
KLAUZULE ROZSZERZEJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA (obligatoryjne) 
 
*Klauzule bez przypisanej przynależności, opisane w nawiasie przy poszczególnej klauzuli, 
dotyczą wszystkich ryzyk. 
 

1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. 
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub 
organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem 
uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, niebędących reprezentantami 
ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk. 

2. Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 
kradzieżowych –Towarzystwo Ubezpieczeniowe w momencie zawierania polisy 
oświadcza, że stan zabezpieczeń uważa za wystarczający do czasu przeprowadzenia 
ewentualnej inspekcji. W przypadku stwierdzenia braku wystarczających 
zabezpieczeń Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego, 
wyznaczając mu odpowiedni termin do uzupełnienia stanu zabezpieczeń, jednakże 
tylko do stanu zgodnego z wymaganym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. 

3. Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń – Towarzystwo 
Ubezpieczeń odpowiada za zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń 
zabezpieczających tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń do 
przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych powstałe wskutek 
kradzieży z włamaniem lub rabunku mienia (dokonanych lub usiłowanych) oraz 
dewastacji. 

4. Klauzula zgłaszania nowych lokalizacji – poza lokalizacjami (miejscami 
ubezpieczenia) wymienionymi w polisie, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także 
mienie we wszystkich aktualnych i przyszłych lokalizacjach wynajmowanych, 
dzierżawionych lub w jakikolwiek inny udokumentowany sposób użytkowanych na 
terenie RP. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia 
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Ubezpieczycielowi każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia 
składowania mienia.  

5. Klauzula przezorności - automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte będzie 
mienie nabyte podczas okresu ubezpieczenia do limitu 300 000,00 PLN. Rozliczenie 
składki nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia na bazie pro 
rata temporis. Jeśli wartość nowo nabytego mienia przekroczy powyższy limit, 
Ubezpieczający powiadomi o tym Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia poczynienia 
danej inwestycji w celu naliczenia dodatkowej składki na bazie pro rata temporis. 

6. Klauzula automatycznego doubezpieczenia – w przypadku obniżenia sumy 
ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni ja do 
poprzedniego poziomu, informując o tym Ubezpieczającego, który w ciągu 14 dni od 
poinformowania go może sprzeciwić się doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie 
wniesie sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za doubezpieczenie składkę na zasadzie pro 
rata temporis.  

7. Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli) – bez względu na stopień 
umorzenia księgowego lub zużycia technicznego i bez względu na wartość 
odtworzeniowa danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej 
wysokości, do wartości zadeklarowanej na wniosku (polisie) ubezpieczeniowym, bez 
potrącania umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji 
odszkodowania. W ubezpieczeniu od wszystkich zdarzeń losowych wypłata 
odszkodowania nastąpi wg podanych wartości, bez redukcji odszkodowania 
wynikającej ze stosowania zasady proporcji i niedoubezpieczenia. 

8. Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia zakres ochrony 
ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie na stałe zamontowanym 
poza budynkami wskazanymi w lokalizacjach. 

9. Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie – ustala się, z zachowaniem pozostałych 
niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, że ochrona 
ubezpieczeniową będą objęte wszystkie szkody powstałe w trakcie przeprowadzanych 
prac ziemnych, prac remontowo budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i 
konserwacyjnych pod warunkiem, że prace, o których mowa będą wykonywane przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje. W trakcie wykonywanych prac dopuszczalne 
jest normalne użytkowanie lokali. 

10. Leeway Clause na poziomie 130% (dotyczy pozostałego mienia) - uzgadnia się, że 
w przypadku szkody zasada proporcjonalności wypłaty odszkodowania stosowana 
będzie w przypadku mienia, którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 
130% sumy podanej do ubezpieczenia 

11. Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy – Ochrona 
ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczający nie przystosował 
środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został 
rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu 
elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną 
objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej 
ochroną, jednak nie jest eksploatowany. 

12. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia 
Towarzystwo Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie składowane 
bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również 
mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.  

13. Klauzula przeniesienia mienia - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 
powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej 
ubezpieczonej lokalizacji pod warunkiem, że wszystkie lokalizacje Ubezpieczającego są 
ubezpieczone.  

14. Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń – w odniesieniu do 
ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z 
przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i 
uszkodzeń. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte 
ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.  
Limit 200 000 PLN. 

15. Klauzula 48 godzin - –ustala się, że wszystkie szkody powstałe w czasie 
następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego 
pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego 
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trzęsienia ziemi) traktowane są, jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy 
ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. 

16. Klauzula terminu zgłaszania szkód – zawiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeń o 
szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.  

17. Klauzula rozliczenia składki – w przypadku pomniejszenia wartości ubezpieczonego 
majątku lub jego części (sprzedaż, przekazanie itp.) w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma wniosek Ubezpieczającego dokona w 
ciągu 30 dni rozliczenia składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez 
potrącania dodatkowych opłat, o ile w zbytym lub zdjętym mieniu nie nastąpiła szkoda 
i wypłata odszkodowania w okresie ubezpieczenia. 

18. Klauzula nieprzerwanego czasu ochrony – brak wpłaty przez któregokolwiek 
Ubezpieczonego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie będzie powodował rozwiązania umowy ubezpieczenia, ani 
zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dla danej jednostki oraz nie będzie 
miał wpływu na ochronę ubezpieczeniową pozostałych jednostek. W takiej sytuacji 
Towarzystwo Ubezpieczeń prześle pismo do Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy, 
przynajmniej 14-sto dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania 
wpłaty na konto Towarzystwo Ubezpieczeń w wyznaczonym terminie, ochrona 
ubezpieczeniowa dla danej jednostki zostaje zawieszona do momentu opłacenia 
brakującej składki.  

19. Klauzula płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, Towarzystwo 
Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 
wymagalnych. Ponadto, jeżeli zapłata należnej Towarzystwu Ubezpieczeniowemu 
składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za 
datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym 
zlecenia płatniczego na rachunek Zakładu Ubezpieczeń.  

20. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia 
rozpatrują sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego.  

21. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – za datę prawidłowego 
opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub 
pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 

22. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym 

sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz 
upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 20% wartości szkody, 
jednak nie mniejszą niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy 
redukcyjnej. 

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że: 

1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), 
2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i 

włączony sprawnie działający system alarmowy), 
3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie 

czasowe nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu 
strzeżonym albo w zamkniętym i zabezpieczonym garażu), 

4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób 
uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku. 

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek 
przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą. 

23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w 
sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) 
ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić 
natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący 
przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości 
szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji 
szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona 
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oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.  

24. Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji, tj. 
przywrócenia ich do stanu sprzed szkody (np. uszkodzenie w czasie transportu akt, 
wysuszenia w przypadku zalania, oczyszczenia w razie konieczności użycia gaśnic 
pianowych i proszkowych). Ubezpieczyciel odpowiada za koszty związane z 
przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty wynagrodzenia 
osób, które zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, zabrudzonych lub 
uszkodzonych w związku z opisanymi zdarzeniami losowymi.  
Limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

25. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji - na podstawie 
niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie 
elektronicznym będącym w eksploatacji a powstałe w trakcie tymczasowego 
magazynowania lub okresowej przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia 
określonym w umowie ubezpieczenia. 

26. Klauzula prolongacyjna – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej rata nie 
została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub raty 
w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do 
wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć 
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty 
składki lub raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w wyżej 
wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze 
skutkiem natychmiastowym.  

27. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania - Towarzystwo Ubezpieczeniowe w 
ciągu 7 dni od zawiadomienia o szkodzie wypłaca Ubezpieczającemu zaliczkę w 
wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody.  

28. Klauzula pro rata temporis - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień 
umowy ubezpieczenia, ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej 
umowy, a w szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek 
dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

29. Klauzula „błąd operatora” - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu 
(przede wszystkim w maszynach, urządzeniach oraz sprzęcie elektronicznym starszym 
niż 5 lat) spowodowane błędną/nieprawidłową obsługą operatora. Odpowiedzialnością 
nie są objęte szkody wynikające z naturalnego zużycia – eksploatacyjne.  
Limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

30. Klauzula likwidacji drobnych szkód – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku szkody, której 
szacowana wartość nie przekracza 5.000 zł na dzień jej powstania Ubezpieczony lub 
Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń do 
samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół 
zawierający: datę sporządzenia protokołu, skład komisji i dane protokolanta, datę i 
przyczynę wystąpienia szkody (najbardziej prawdopodobną przyczynę), wykaz 
uszkodzonego mienia, opis zdarzenia i okoliczności powstania szkody, szacunkową 
wartość szkody, dokumentację fotograficzną. 
Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody dokonujący 
naprawy dostarczy do ubezpieczyciela ww. protokół oraz dokumentację potwierdzającą 
wielkość szkody i koszy jej naprawy. Powyższe postanowienia nie zwalniają 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z obowiązki powiadomienia ubezpieczyciela, a jeśli 
zachodzi podejrzenie, że szkoda powstała na skutek przestępstwa – Policji.  

31. Klauzula Rzeczoznawcy - ubezpieczyciel pokrywa koszty powołania wyznaczonego 
wspólnie przez ubezpieczonego i ubezpieczyciela neutralnego rzeczoznawcy. O ile nie 
umówiono się inaczej limit odpowiedzialności z tytułu udziału ubezpieczyciela w 
kosztach związanych ze szkodą powstałą w okresie ubezpieczenia zostaje określony w 
dokumencie ubezpieczenia. 
 Limit 20.000 zł. 

32. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników Ubezpieczającego -  
ubezpieczyciel zrzeka się prawa wynikającego z 828 k.c. prawa do roszczenia 
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zwrotnego wobec sprawcy szkody, z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w 
przypadku gdy sprawcą jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego 
pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej. Postanowienia te nie mają zastosowania 
w przypadku wyrządzenia szkody umyślnej. 

33. Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych - z zachowaniem pozostałych 
nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że rozszerza się ubezpieczenie 
mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-
montażowych w mieniu będącym:  
1) przedmiotem ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia,  
2) przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych do kwoty 100.000 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie określonym w 
umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: 
a) realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie  wiąże się z naruszeniem 

konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 
b) drobne roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie 

Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji. 
34. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. 

przezorną sumę ubezpieczenia, 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 lub przedmiotów / kategorii mienia, które przez 
pomyłkę nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma 
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na 
pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia np.: 100.000,00 zł. 
 

 
E. INFORMACJE O FRANSZYZACH 

 
Wszystkie franszyzy i udziały własne muszą być wyrażone kwotowo. 

� W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyza lub udział własny nie większy 
niż 400 zł. 

� W ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia franszyza lub udział 
własny nie większy niż 200 zł. 

� W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego franszyza lub udział własny nie większy niż 
500 zł.  

� W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza lub udział własny nie większy 
niż 400 zł. 

 
 

F. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PŁATNOŚCI 
 
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 
 
Płatność za ubezpieczenia zostanie dokonana ratalnie (II raty w każdym roku ubezpieczenia 
w odstępie półrocznym), przelewem na konto towarzystwa ubezpieczeń w ciągu 30 dni od 
daty początkowej okresu ubezpieczenia w pierwszy i drugim roku trwania umowy. 
 
 

G. INFORMACJE O SZKODACH  
 

 Majątek 
 

II cześć 
  

L.P. Data Ryzyko Wypłata odszkodowania (zł) Uwagi Rezerwa 

1 2011/ 2015 BRAK SZKÓD 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271/3/ORG/15 
„Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych” 
 

36 

 

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA 
 
UBEZPIECZAJĄCY/ UBEZPIECZONY: 
 
Gmina Milanówek 
ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek  
REGON 013269150 
NIP 529-179-92-45 
 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
ul. Spacerowa 4 
05-822 Milanówek 
 
 
MIEJSCE UBEZPIECZENIA: · teren RP 
 
1. UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE: 

 
PIERWSZY ROK TRWANIA UMOWY DLA UM MILANÓWKA I JEDNOSTEK 

PODLEGŁYCH 
 

• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk     
01.04.2015r. – 31.03.2016r. 

• Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia    
01.04.2015r. – 31.03.2016r. 

• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego     
01.04.2015r. – 31.03.2016r. 

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej    
01.04.2015r. – 31.03.2016r. 
 

 
DRUGI ROK TRWANIA UMOWY DLA UM MILANÓWKA I JEDNOSTEK 

PODLEGŁYCH 
 

• Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk     
01.04.2016r. – 31.03.2017r. 

• Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia    
01.04.2016r. – 31.03.2017r. 

• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego     
01.04.2016r. – 31.03.2017r. 

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej    
01.04.2016r. – 31.03.2017r. 

 
2. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: 
 

• Zgodnie z wykazami pojazdów stanowiącymi załączniki do umowy 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 
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ZAKRES UBEZPIECZENIA: 
 

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ALL RISKS)  
 
Warunki ubezpieczenia: 
 
Utrata, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, 
niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia a także zniszczenia lub 
uszkodzenia ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku z 
zajściem zdarzenia powodującego szkodę objętą umową ubezpieczenia, a w szczególności: 

• Szkody w instalacjach doprowadzających media do budynków tzn. wszystkie 
szkody powstałe w instalacjach doprowadzających media (elektryczne, gazowe, 
wod -kan., ciepłownicze, inne) do budynków, a znajdujących się poza budynkami 
oraz wszelkie koszty związane z usuwaniem szkody (min. odkopaniem 
uszkodzonego odcinka instalacji, zasypaniem wykopu, przywróceniem otoczenia 
do stanu sprzed szkody), są ubezpieczone na wartość podaną w umowie 
ubezpieczenia. Dotyczy również instalacji znajdujących się wewnątrz budynków.  
Limit 100 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek.  

• Katastrofa budowlana – szkody powstałe w wyniku niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części.  
Limit 1 000 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Szkody powstałe w wyniku niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia lub 
uszkodzenia części budynku, elementu wbudowanego na stałe  w obiekt 
budowlany.  
Limit 50 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i 
demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty zabezpieczenia mienia przed 
uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdarzeniem oraz koszty 
związane z ratunkiem dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 
niedopuszczenie do zwiększenia start. 

• Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku. 
• Dewastacji/ wandalizmu - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 

mienia, spowodowane przez osoby trzecie, w tym szkody spowodowane 
pomalowaniem i graffiti. 

• W odniesieniu do maszyn, urządzeń i wyposażenia (oraz w odniesieniu do 
sprzętu elektronicznego) Towarzystwo Ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność 
za szkody spowodowane pośrednim uderzeniem pioruna, tj. szkody powstałe w 
czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzenia sił 
elektromagnetycznych pod warunkiem, że ubezpieczone mienie zostało 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami 
atmosferycznymi i przepięciami - dalej zwana przepięciem.  
Limit 70 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

• Zbiory archiwalne i bieżąca dokumentacja- Ubezpieczyciel odpowiada za koszty 
związane z przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty 
wynagrodzenia osób, które zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, 
zabrudzonych lub uszkodzonych w związku z  opisanymi zdarzeniami losowymi.  
Limit 20 000 PLN na pierwsze ryzyko dla wszystkich jednostek. 

 
 
Za szkody spowodowane przez:  
1. Kradzież z włamaniem w lokalu – zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: 

a. zaborze mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi 
zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem 
lub oryginalnym kluczem lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze 
kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku; 

b. zaborze mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile 
pozostawił tam ślady, które mogą być użyte, jako dowód w postępowaniu 
wyjaśniającym. 
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2. Rabunek (rozbój) – uważa się w szczególności: 
zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym: 
a. zaborze mienia z zastosowaniem przez sprawcę przemocy lub groźby jej 

natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczającego lub osób działających na 
jego zlecenie, z jego upoważnienia bądź w jego imieniu, lub za które ponosi 
odpowiedzialność; 

b. zaborze mienia przy zastosowaniu przemocy lub groźby i doprowadzenie do lokalu 
lub schowka, objętego ubezpieczeniem, osoby posiadającej klucze i zmuszeniu jej do 
ich otworzenia lub otworzenia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę rabunku. 
 
 

3. Rabunek wartości pieniężnych podczas transportu:  
przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku podczas transportu, Zakład 
Ubezpieczeń odpowiada również za szkodę w ubezpieczonym mieniu powstałą w związku 
z następującymi wydarzeniami, które uniemożliwiły osobie (osobom) wykonującym 
transport ochronę powierzonego mienia: 
a. nagła śmierć lub rozstrój zdrowia osoby wykonującej transport 
b. ciężkie uszkodzenie ciała tej osoby, wywołane nieszczęśliwym wypadkiem; za 

nieszczęśliwy wypadek uważa się każde zdarzenie działające z zewnątrz na ciało 
ludzkie w taki sposób, że w jego następstwie osoba, która uległa wypadkowi, 
niezależnie od swojej woli doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia lub zmarła 

c. w wyniku uszkodzenia bądź utraty środka lokomocji użytego do transportu wskutek 
wypadku środka transportu, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu. 

 
4. Dewastacje/ wandalizm – uważa się:  

zdarzenia polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby 
trzecie, przy czym umową ubezpieczenia będzie objęty lokal i znajdujące się w nim 
mienie (za wyjątkiem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek 
aktów dewastacji. Odpowiedzialność obejmie szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu 
wskutek dewastacji przez osoby trzecie znajdujące się we wnętrzu (bez względu na 
sposób dostania się do lokalu) i na zewnątrz lokalu. 
 
Do ustalonej wysokości szkody dolicza się poniesione przez ubezpieczającego i 
udokumentowane koszty:  
a.  wynikłe z zastosowania środków zmierzających do dalszego zabezpieczenia mienia 

przed szkodą, jak również do odzyskania utraconego mienia nie więcej jednak niż 
10% ustalonej wysokości szkody 

b. odszkodowanie, za szkody w zniszczonych ścianach, stropach, drzwiach, oknach, 
systemach alarmowych ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. 

 
5. Ryzyko kradzieży zwykłej 

Ochrona zostaje rozszerzona o ryzyko kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów, 
jednak pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie 
po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą. Kradzież zwykła 
rozumiana jest, jako zabór mienia w celu przywłaszczenia.  
Limit odpowiedzialności w wysokości 5 000,00 zł. 

 
 
Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
(przedmiot, system, rodzaj wartości, sumy ubezpieczenia i limity) 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN 

1 Budynki i budowle ZGKiM Wartość odtworzeniowa 26 780 498,30 

2 Budynki i budowle ZGKiM Wartość księgowa brutto  2 034 373,44 

3 Urządzenia i wyposażenia  Wartość księgowa brutto 90.073,00 

4 Gotówka w lokalu Na pierwsze ryzyko 10 000,00 

5 Gotówka w transporcie Na pierwsze ryzyko 10 000,00 
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6 
Szkody w instalacjach 
doprowadzających media 
do budynków   

Na pierwsze ryzyko 100 000,00  

7 Katastrofa budowlana Na pierwsze ryzyko 1 000 000,00 

8 

Szkody powstałe w wyniku 
niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia 
lub uszkodzenia części 
budynku, elementu 
wbudowanego na stałe  w 
obiekt budowlany 

Na pierwsze ryzyko 50 000,00 

9 Limit „przepięcia”  Na pierwsze ryzyko 70 000,00 

10 
Zbiory archiwalne i bieżąca 
dokumentacja 

Na pierwsze ryzyko 20 000,00 

 
Opis budynków:  
Szczegółowy wykaz budynków do ubezpieczenia wraz z opisem i sumą ubezpieczenia 
stanowi załącznik nr III.2a i III.2e dla III części niniejszej specyfikacji. Wartości urządzeń i 
wyposażenia znajduje się w załączniku nr III.2c. 
 
 
Tabela 2 - Limity sum ubezpieczenia  
(ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, rabunku wartości 
pieniężnych w transporcie, dewastacji/ wandalizmu – dotyczy wszystkich lokalizacji) 
Lp. Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN 

 

1 Urządzenia i wyposażenie 
Kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja 

 50 000,00 

2 Elementy stałe budynków 
Kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja 

10 000,00 

3 Mienie pracowników i uczniów 
Kradzież z włamaniem, 
rabunek, dewastacja 

20 000,00 

4 Gotówka w lokalu 
Kradzież z włamaniem, 

rabunek 
10 000,00 

5 Gotówka w transporcie Rabunek 10 000,00 

6 Kradzież zwykła Na pierwsze ryzyko 5 000,00 

    
Opis:  
Mienie objęte ubezpieczeniem wraz z opisem zabezpieczeń stanowi załącznik nr III.2b, III.2d, 
III.2e do części III niniejszej specyfikacji.  
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia,  
dla Tabel: 1-2 SIWZ.  
 
W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego 
przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Zamawiający otrzyma 
zwrot niewykorzystanej składki. 
 
 

B. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
 
Warunki ubezpieczenia:     
 
Ubezpieczenie obejmuje szyby i inne przedmioty szklane znajdujące się w posiadaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, stanowiące wyposażenie bądź urządzenie budynków, 
lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych, zamontowane na stałe zgodnie z ich 
przeznaczeniem. Ubezpieczeniem tym objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia 
(rozbicia) ubezpieczonych przedmiotów. Za szkodę uważana jest utrata lub ubytek wartości 
ubezpieczonych przedmiotów z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia.  
Zakres ubezpieczeni obejmuje również koszty ustawienia rusztowań. 
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Przedmiot ubezpieczenia:   
   
Ubezpieczeniem mogą być objęte m. in.: 
1) oszklenie ścienne i dachowe, 
2) szyby okienne i drzwiowe, z wyłączeniem szyb w pojazdach, 
3) płyty szklane, które stanowią część gablot reklamowych, kontuarów, stołów i lad 
sprzedażnych, 
4) przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów i kabin, 
5) witraże, 
6) lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, 
7) szyldy i transparenty, szklane wykładziny słupów, ścian, filarów, 
8) rurki neonowe i tablice świetlne, 
9) wykładziny szklane i kamienne, z wyłączeniem wykładzin podłogowych, 
10) markizy, 
a w szczególności:  
1) elewacja zewnętrzna budynku (pobrudzenie, pomalowanie, graffiti, uszkodzenia 

mechaniczne),   
2) szyby i przedmioty szklane do ubezpieczenia z włączeniem dewastacji, 
3) drzwi wejściowe oszklone.  
 
Miejsce ubezpieczenia:    wykaz lokalizacji zgodnie z załącznikiem nr III.2a       
                                                               do SIWZ dla III części  
System ubezpieczenia:    Na pierwsze ryzyko 
Suma ubezpieczenia:    5 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia  
 
 

C. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 
 
Przedmiotem umów ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny stanowiący własność lub 
znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego na postawie tytułu prawnego i użytkowany 
zgodnie z jego przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością. 
Sprzęt elektroniczny objęty jest ubezpieczeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 
miejscu wskazanym przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w 
polisie, podczas normalnej eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu 
ubezpieczenia, demontażu w celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego 
montażu oraz w trakcie wyżej wymienionych operacji. 
 
Odpowiedzialnością objęte jest nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Ubezpieczającego 
zniszczenie, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia objętego ochroną i obejmuje, 
co najmniej ogień i inne zdarzenia losowe w zakresie pełnym, bezpośrednie i pośrednie 
uderzenie pioruna, przepięcia, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację, błędy 
użytkownika, szkody elektryczne i szkody mechaniczne. 
 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny objęty jest ubezpieczeniem w miejscu wskazanym przez 
Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie i określonym w polisie, podczas normalnej 
eksploatacji na stanowisku pracy, przemieszczania w miejscu ubezpieczenia, demontażu w 
celu dokonania konserwacji, przeglądu, remontu, ponownego montażu oraz w trakcie wyżej 
wymienionych operacji.  
 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony o: 
Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym - odszkodowanie wypłacane jest  
w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego 
środka) rozumianej, jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, 
dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami, jakości i wydajności do 
sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz 
opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia 
sprzętu.  
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Tabela 3 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  
(przedmiot, system, rodzaj wartości, sumy ubezpieczenia i limity) 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia PLN 

1 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny 
– system alarmowy 

Sumy stałe wg wartości 
księgowej brutto 

29 654,12 

 
Opis:  
Mienia objęte ubezpieczeniem stanowi załącznik nr III.2c do III części niniejszej specyfikacji. 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych sum ubezpieczenia, dla 
Tabeli 3 SIWZ.  
 
W przypadku sprzedaży bądź rezygnacji z ubezpieczenia jakiegokolwiek mienia będącego 
przedmiotem ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. Zamawiający otrzyma 
zwrot niewykorzystanej składki. 
 
 

D. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

 
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ: 
1) spowodowane prowadzeniem prac w zakresie konserwacji, budowy zieleni komunalnej, 

zadrzewień, w tym m.in. szkód spowodowanych podczas koszenia trawy przez kamienie 
wypadające spod kosiarki. 

2) spowodowane prowadzeniem działalności w zakresie prowadzenia robót budowlanych, 
remontowo – budowlanych i instalacyjnych oraz usług przewozowych. 

3) spowodowane wykonywaniem czynności związanych z bieżącym utrzymaniem gminnych 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

4) spowodowane prowadzeniem targowiska miejskiego. 
5) spowodowane usuwaniem nieczystości stałych i płynnych oraz utrzymaniem czystości 

urządzeń sanitarnych. 
6) spowodowane prowadzeniem konserwacji i budowy urządzeń elektrycznych. 
7) spowodowane w związku ze sprawowaniem zarządu nad komunalnymi zasobami 

mieszkaniowymi oraz ich utrzymaniem. 
8) spowodowane w związku z prowadzeniem basenu. 
 
Tabela 4 – Lokalizacje objęte ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej 
 
L.P Ubezpieczony Adres 
1 ZGKiM Brwinowska 4/8 - 3 budynki 
2 ZGKiM Dębowa 5  
3 ZGKiM Długa 23 
4 ZGKiM Głowackiego 29 
5 ZGKiM Grudowska 9 
6 ZGKiM Inżynierska 3A 
7 ZGKiM Krakowska 11 
8 ZGKiM Królowej Jadwigi 11 
9 ZGKiM Królewska 96 
10 ZGKiM Krótka 4 
11 ZGKiM Leśny Ślad 4  r.bud.1946 
12 ZGKiM Literacka 26 
13 ZGKiM Na Skraju 1 
14 ZGKiM Niecała 4 
15 ZGKiM Okólna 2A 
16 ZGKiM Okólna 3 
17 ZGKiM Okólna 3A 
18 ZGKiM Okólna 4 
19 ZGKiM Okólna  8A 
20 ZGKiM Piłsudskiego 7 bl. II  
21 ZGKiM Piłsudskiego 9 - 2 budynki 
22 ZGKiM Prosta  18 
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23 ZGKiM Słowackiego 7 
24 ZGKiM Turczynek I-IV (4 bud. mieszkalne) 
25 ZGKiM Turczynek –kontenery - 6 szt. 
26 ZGKiM Warszawska 11 
27 ZGKiM Warszawska 28 - 2 budynki 
28 ZGKiM Wojska Polskiego 85 -2 budynki 
29 ZGKiM Basen, bud. soc,  

niecka duża 1000m2 (1300m3) 
niecka mała 30m2 (9m3)  
bud.z hydrofornią  

30 ZGKiM Spacerowa 20-Willa Waleria 
31 ZGKiM Targ - Piłsudskiego  

budynki: WC, Socjalny-2, Paw. Handl. 
32 ZGKiM Charci Skok 6- Gmina 
33 ZGKiM Grabowa 3 - 2 budynki 
34 ZGKiM Grudowska 16 
35 ZGKiM Letnicza 2A - 3 budynki 
36 ZGKiM Turczynek 3b-Baza Turczynek-bud. socjalny, pomieszczenia bazy ZGKiM, 

magazynowe, garażowe 
37 ZGKiM ul. Turczynek 3a 
38 ZGKiM ul. Warszawska 18A 
39 ZGKiM ul. Wylot 6 
40 Lokal gminny ul. Krakowska 11 - 2 lokale 
41 Lokal gminny ul. Warszawska 28 - 1 lokal 
42 Lokal gminny ul. Okólna 3A - 1 lokal 
43 Lokal gminny ul. Okólna 3 - 4 lokale 
44 Lokal gminny ul. Dembowskiej 1 - 2 lokale 
45 Lokal gminny ul. Wysockiego 4 - 6 lokali 
46 Lokal gminny ul. Wysockiego 4a - 6 lokali 
47 Lokal gminny ul. Wysockiego 10 - 2 lokale 
48 Lokal gminny ul. Piłsudskiego 33 - 20 lokali 
49 Lokal gminny ul. Zachodnia 18 bl I - 4 lokale 
50 Lokal gminny ul. Inżynierska 13-15 - 4 lokale 
51 Lokal gminny ul Wojska Polskiego 24 - 2 lokale 
 
Legenda: 
ZGKiM - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Lokal gminny - Lokale gminne we Wspólnotach Mieszkaniowych do ubezpieczenia OC 
 
WARUNKI UBEZPIECZNENIA:  
 
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego, gdy 
w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem służącym, ubezpieczający 
w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej 
osobom trzecim przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
(szkoda na osobie), albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa) lub 
uszczerbek niebędący szkodą na osobie lub mieniu (czysta strata finansowa). 
 
Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody, będące następstwem 
przewidzianego w umowie: zdarzenia powodującego wypadek, wypadku, który miał miejsce 
w okresie ubezpieczenia, chociażby poszkodowany zgłosił roszczenie po zakończeniu okresu 
ubezpieczenia, jednakże przed upływem terminów przedawnienia roszczeń – zgodnie z art. 
819 § 3 k.c. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i będące następstwem wypadków, które miały miejsce na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niezależnie od odszkodowania, w granicach sumy 
gwarancyjnej Ubezpieczyciel wypłaca uzasadnione i uzgodnione koszty procesu z udziałem 
ubezpieczającego, jako strony pozwanej, przeciwko której toczy się proces o naprawienie 
szkody objętej ochroną ubezpieczeniową.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność ZGKiM z tytułu posiadania mienia, w 
tym budynków ZGKiM.  
Suma gwarancyjna OC delikt: 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.  
Miejsce ubezpieczenia: terytorium RP (wszystkie lokalizacje – Tabela nr 6).  
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2. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy - Rozszerzenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej na szkody wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego 
zatrudnionym pracowników. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody 
osobowe i rzeczowe wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego zatrudnionym 
pracownikom. 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochronę ubezpieczeniową rozszerza się na szkody, będące 
następstwem wypadków przy pracy, w rozumieniu przepisów właściwej ustawy o 
świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 
Liczba pracowników: 23 osoby w ZGKiM. 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
3. Odpowiedzialność cywilna za szkody wodociągowe - Rozszerzenie zakresu ochrony 
ubezpieczeniowej na szkody wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń i instalacji 
wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. Zakres ochrony ubezpieczeniowej 
zostaje rozszerzony o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone wskutek działania i awarii 
urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania. 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
4. Odpowiedzialność cywilna w związku z przeniesieniem ognia - Towarzystwo 
Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody rzeczowe wyrządzone w mieniu otaczającym 
przez przeniesienie ognia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej ograniczony zakresem 
odpowiedzialności osoby zobowiązanej do naprawienia szkody określonymi przepisami 
prawa. Ochrona jest ograniczona wyłącznie do uszkodzenia bądź zniszczenia wskutek 
działania ognia. Ochrona ubezpieczeniowa powstaje tylko pod warunkiem, że ogień powstał 
w obrębie nieruchomości albo lokalu zajmowanym przez Ubezpieczającego i rozprzestrzenił 
się w ubezpieczonej nieruchomości bądź na lokale sąsiednie. 
 Szkodą w rozumieniu niniejszej klauzuli jest utrata lub ubytek wartości mienia na skutek 
uszkodzenia lub zniszczenia. Za szkody spowodowane działaniem ognia uważa się szkody, 
które wystąpiły poza paleniskiem, przy czym ogień, o którym mowa, charakteryzuje się 
spalaniem rozszerzającym się o własnej sile z udziałem płomieni 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa, dotyczy 
całości ubezpieczenia OC. 
 
5. Odpowiedzialność cywilna w związku z roszczeniami pomiędzy podmiotami 
objętymi ubezpieczeniem na podstawie tej samej umowy ubezpieczenia ( OC 
wzajemne) - ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna wzajemna za 
szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone czynem niedozwolonym, powodujące roszczenia 
pomiędzy podmiotami ubezpieczonymi w ramach tej samej umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. 
Podlimit sumy ubezpieczenia: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
6. Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 
rozszerzona o odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
kontraktu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody 
osobowe, rzeczowe lub straty finansowe niebędące następstwem szkód osobowych lub 
rzeczowych powstałe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 
wynikającego z umowy zawartej w ramach działalności wykonywanej i określonej w umowie 
ubezpieczenia przez Ubezpieczającego.  
Suma ubezpieczenia: 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
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7. Rozszerzenie o odpowiedzialność cywilną za szkody wynikające z nagłego 
zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami. Na podstawie niniejszej 
klauzuli, zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o odpowiedzialność 
cywilną Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe, spowodowane wydzieleniem, 
rozrzuceniem, uwolnieniem lub wydobywaniem się dymu, oparów, sadz, wyziewów, kwasów, 
zasad, trujących substancji chemicznych, płynów lub gazów, odpadów lub innych środków 
drażniących, mogących powodować skażenie lub zanieczyszczenie, do ziemi lub na jej 
powierzchnię, lub do jakiegokolwiek strumienia, rzeki, kanału czy zbiornika wodnego.  
Podlimit: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
8. Rozszerzenie ubezpieczenia o odpowiedzialność za szkody wskutek zalań przez 
nieszczelne dachy budynków komunalnych, za szkody wskutek przecieków przez 
nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz o szkody w wyniku przepięć spowodowanych 
zwarciem międzyprzewodowym spowodowanym niewłaściwą konserwacją instalacji 
elektrycznej w budynkach administrowanych.  
Podlimit: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
9. Rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe powstałe w 
okresie ubezpieczenia po przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac i usług wynikłe z 
wadliwego wykonania tych czynności, prac i usług.  
Podlimit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
Tabela 5 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
(przedmiot, suma gwarancyjna i podlimity) 
 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma gwarancyjna/ podlimity 

1. OC delikt 200 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

2.  OC pracodawcy 100 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

3. OC za szkody wodociągowe 50 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

4. 
OC za szkody spowodowane 
przeniesieniem ognia 

50 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

5. OC wzajemne 50 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

6. OC kontrakt 50 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

7. 
OC wynikające z nagłego 
zanieczyszczenia 
środowiska 

50 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

8. 
OC zalań przez nieszczelne 
dachy 

50 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

9. 
OC wadliwego wykonania 
czynności 

50 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia 

 
 

E. Ubezpieczenie komunikacyjne: OC, AC/KR, NNW 
    
Zakres ubezpieczenia:   OC, AC/KR, NNW, zgodnie z załącznikiem nr 

III.2f do SIWZ III części - Wykaz pojazdów do 
ubezpieczenia 

Przedmiot ubezpieczenia:  pojazdy, zgodnie z załącznikiem nr III.2f do SIWZ 
III części – Wykaz pojazdów do ubezpieczenia 

Zakres terytorialny:   RP + Europa  
Okres ubezpieczenia:  godnie z załącznikiem nr III.2f do III części SIWZ 

– Wykaz pojazdów do ubezpieczenia 
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WARUNKI UBEZPIECZENIA:  
 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

Zakres ubezpieczenia i suma gwarancyjna zgodna z Ustawą z dnia 22.05.2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim 
Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). 
 

2. Ubezpieczenie Auto Casco  
Zakres ubezpieczenia: pełny w szczególności obejmujący: 
Szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu zamontowanym fabrycznie polegające 
na: 

1) uszkodzeniu pojazdu w związku z jego ruchem i/lub postojem (AC) wskutek: 
a) nagłego zadziałania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z 

osobami, przedmiotami, zwierzętami itp., 
b) powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, 
c) działania osób trzecich, 
d) pożaru i/lub wybuchu, 
e) działania czynnika termicznego i/lub chemicznego, 
f) użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc 

lekarska, 
2) kradzieży (KR) pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w 

następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży. 
  
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI: 
  
1) Sumy ubezpieczenia od ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazdów mają tylko 

znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla 
Ubezpieczyciela w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia. Przygotowanie 
ofert na bazie podanych sum ubezpieczenia pozwoli na ich rzetelne porównanie w 
kryterium „cena”. W przypadku wyboru oferty, Ubezpieczyciel ustali aktualną wartość 
pojazdu – sumę ubezpieczenia autocasco na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
poszczególnych pojazdów.  

2) Suma ubezpieczenia zostaje automatycznie podwyższona o wartość wyposażenia 
dodatkowego. 

W przypadku pojazdów specjalistycznych min. pożarniczych wartość wyposażenia 
dodatkowego- specjalistycznego podwyższa wartość pojazdu (przy założeniu takiej samej 
stawki jak w AC).  
3) Strony ustalają, że naprawy uszkodzonych pojazdów przeprowadzone będą w 

autoryzowanych stacjach obsługi odpowiadających marce uszkodzonego pojazdu lub w 
warsztatach uzgodnionych z Ubezpieczycielem. 

4) Likwidacja szkód odbywać się będzie w formie bezgotówkowej pomiędzy uprawnionym 
serwisem a Ubezpieczycielem. Przy rozliczaniu szkody całkowitej Ubezpieczyciel udzieli 
wszelkiej pomocy przy zagospodarowaniu pozostałości pojazdu po szkodzie, w 
szczególności znalezienia nabywcy na pojazd w stanie uszkodzonym.  

5) Odszkodowanie będzie płatne bez potrącenia udziałów własnych i franszyz. 
6) Odszkodowanie będzie płatne bez stosowania potrąceń z tytułu amortyzacji części. 
7) W przypadku wypłaty odszkodowań Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z 

kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, w terminach innych niż określone w 
umowie ubezpieczenia. 

8) Wypłata odszkodowań nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 
9) W przypadku pojazdów nowych fabrycznie – wartość pojazdu (fakturowa) zostaje nie 

zmienna przez okres 6 miesięcy. 
10) Ubezpieczony zastrzega sobie możliwość zmiany ilości pojazdów podlegających 

ubezpieczeniu. Ustala się, że pojazdy nowo nabywane lub użytkowane przez 
ubezpieczającego zostaną objęte ubezpieczeniem na stawkach obowiązujących w 
przetargu oraz umowie komunikacyjnej. 

11) W przypadku wypłaty odszkodowań Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z 
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych, w terminach innych niż określone w 
umowie ubezpieczenia. 
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3. Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych 

Zakres ubezpieczenia: szkody będące następstwem nieszczęśliwego wypadku kierowców i 
pasażerów powstałe w związku z ruchem ubezpieczonych pojazdów. 
Suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł  
 
 

4. Ubezpieczenie Assistance  
Zakres ubezpieczenia: w ramach ubezpieczenia Assistance Ubezpieczyciel gwarantuje 
kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu pomoc techniczną w przypadku awarii, kolizji 
lub wypadku, kradzieży, unieruchomienia pojazdu, uszkodzenia przedniej szyby, urazu 
ciała, nagłego zachorowania lub śmierci kierowcy bez względu na miejsce wystąpienia 
zdarzenia. 
 
 
Pomoc techniczna obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów: 
 

1) udzielenia informacji o telefonach pomocy drogowej, lokalnej sieci warsztatów 
naprawczych, 

2) holowanie lub naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia, 
3) holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego lub do siedziby 

ubezpieczonego, 
4) odwiezienie kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia lub zapewnienie noclegu. 
 
DODATKOWE WARUNKI 
 
1) Ubezpieczenie następuje na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń 

bez dokonania oględzin oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego 
ubezpieczyciela pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia Auto Casco. 

2) Zamawiający oświadcza, że wszystkie pojazdy posiadają min. jedno zabezpieczenie 
przeciw kradzieżowe, tj. autoalarm lub immobilizer, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3) W przypadku szkody komunikacyjnej Wykonawca zobowiązuje się do oględzin pojazdu w 
ciągu 72 godzin (maksymalnie 3 dni robocze) od momentu zgłoszenia szkody. W 
przypadku nie wywiązania się z tego terminu Ubezpieczający ma prawo przystąpić do 
naprawy samochodu. 

4) W przypadku sprzedaży lub przekazania ubezpieczonego pojazdu w trakcie trwania 
umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczającego dokona w ciągu 30 
dni rozliczenia składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania 
dodatkowych opłat, o ile w zbytym lub zdjętym mieniu nie nastąpiła szkoda i wypłata 
odszkodowania w okresie ubezpieczenia. 

 
 
KLAUZULE ROZSZERZEJĄCE ZAKRES UBEZPIECZENIA (obligatoryjne). 
 
*Klauzule bez przypisanej przynależności, opisane w nawiasie przy poszczególnej klauzuli, 
dotyczą wszystkich ryzyk. 
 

1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. 
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub 
organ wieloosobowy, które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem 
uprawnione są do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób, niebędących reprezentantami ubezpieczonego 
zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i 
innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

2. Klauzula wystarczających zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw 
kradzieżowych –Towarzystwo Ubezpieczeniowe w momencie zawierania polisy 
oświadcza, że stan zabezpieczeń uważa za wystarczający do czasu przeprowadzenia 
ewentualnej inspekcji. W przypadku stwierdzenia braku wystarczających zabezpieczeń 
Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego, wyznaczając mu 
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odpowiedni termin do uzupełnienia stanu zabezpieczeń, jednakże tylko do stanu 
zgodnego z wymaganym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń. 

3. Klauzula pokrycia kosztów zniszczonych zabezpieczeń – Towarzystwo Ubezpieczeń 
odpowiada za zniszczenie elementów wyposażenia lokalu i urządzeń zabezpieczających 
tzn. ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, urządzeń do przechowywania 
wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem lub rabunku mienia (dokonanych lub usiłowanych) oraz dewastacji. 

4. Klauzula zgłaszania nowych lokalizacji – poza lokalizacjami (miejscami 
ubezpieczenia) wymienionymi w polisie, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także 
mienie we wszystkich aktualnych i przyszłych lokalizacjach wynajmowanych, 
dzierżawionych lub w jakikolwiek inny udokumentowany sposób użytkowanych na 
terenie RP. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia 
Ubezpieczycielowi każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia 
składowania mienia.  

5. Klauzula przezorności - automatyczną ochroną ubezpieczeniową objęte będzie mienie 
nabyte podczas okresu ubezpieczenia do limitu 300 000,00 PLN. Rozliczenie składki 
nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia na bazie pro rata 
temporis. Jeśli wartość nowo nabytego mienia przekroczy powyższy limit, 
Ubezpieczający powiadomi o tym Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od dnia poczynienia 
danej inwestycji w celu naliczenia dodatkowej składki na bazie pro rata temporis. 

6. Klauzula automatycznego doubezpieczenia – w przypadku obniżenia sumy 
ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni ja do 
poprzedniego poziomu, informując o tym Ubezpieczającego, który w ciągu 14 dni od 
poinformowania go może sprzeciwić się doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie 
wniesie sprzeciwu, Ubezpieczyciel doliczy za doubezpieczenie składkę na zasadzie pro 
rata temporis.  

7. Klauzula likwidacyjna (dotycząca budynków i budowli) – bez względu na stopień 
umorzenia księgowego lub zużycia technicznego i bez względu na wartość 
odtworzeniowa danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej 
wysokości, do wartości zadeklarowanej na wniosku (polisie) ubezpieczeniowym, bez 
potrącania umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. 
W ubezpieczeniu od wszystkich zdarzeń losowych wypłata odszkodowania nastąpi wg 
podanych wartości, bez redukcji odszkodowania wynikającej ze stosowania zasady 
proporcji i niedoubezpieczenia. 

8. Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami - z zachowaniem 
pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia zakres ochrony 
ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie na stałe zamontowanym 
poza budynkami wskazanymi w lokalizacjach. 

9. Klauzula ochrony dla miejsc w przebudowie – ustala się, z zachowaniem pozostałych 
niezmienionych niniejsza klauzulą postanowień warunków ubezpieczenia, że ochrona 
ubezpieczeniową będą objęte wszystkie szkody powstałe w trakcie przeprowadzanych 
prac ziemnych, prac remontowo budowlanych, modernizacyjnych, adaptacyjnych i 
konserwacyjnych pod warunkiem, że prace, o których mowa będą wykonywane przez 
osoby posiadające stosowne kwalifikacje. W trakcie wykonywanych prac dopuszczalne 
jest normalne użytkowanie lokali. 

10. Leeway Clause na poziomie 130% (dotyczy pozostałego mienia) - uzgadnia się, że 
w przypadku szkody zasada proporcjonalności wypłaty odszkodowania stosowana 
będzie w przypadku mienia, którego wartość w momencie szkody przekraczać będzie 
130% sumy podanej do ubezpieczenia 

11. Klauzula objęcia ochroną mienia nieprzygotowanego do pracy – Ochrona 
ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że Ubezpieczający nie przystosował środka 
trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został rozpakowany) oraz 
w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca 
na inne w obrębie miejsca ubezpieczenia. Ochroną objęty jest również sprzęt, który 
przez dłuższy okres znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest 
eksploatowany. 

12. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia 
Towarzystwo Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie składowane 
bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również 
mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.  

13. Klauzula przeniesienia mienia - Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody 
powstałe w ubezpieczonym mieniu również w przypadku jego przeniesienia do innej 
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ubezpieczonej lokalizacji pod warunkiem, że wszystkie lokalizacje Ubezpieczającego są 
ubezpieczone.  

14. Klauzula ubezpieczenia awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń – w odniesieniu do 
ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń, użytkowanych zgodnie z 
przeznaczeniem, rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek awarii i 
uszkodzeń. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać objęte 
ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych.  
Limit 200 000 PLN. 

15. Klauzula 48 godzin - –ustala się, że wszystkie szkody powstałe w czasie 
następujących po sobie 48 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego 
pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego 
trzęsienia ziemi) traktowane są, jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy 
ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonej w umowie ubezpieczenia. 

16. Klauzula terminu zgłaszania szkód – zawiadomienie Towarzystwa Ubezpieczeń o 
szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty 
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości.  

17. Klauzula rozliczenia składki – w przypadku pomniejszenia wartości ubezpieczonego 
majątku lub jego części (sprzedaż, przekazanie itp.) w trakcie trwania umowy 
ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma wniosek Ubezpieczającego dokona w 
ciągu 30 dni rozliczenia składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez 
potrącania dodatkowych opłat, o ile w zbytym lub zdjętym mieniu nie nastąpiła szkoda 
i wypłata odszkodowania w okresie ubezpieczenia. 

18. Klauzula nieprzerwanego czasu ochrony – brak wpłaty przez któregokolwiek 
Ubezpieczonego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie będzie powodował rozwiązania umowy ubezpieczenia, ani 
zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej dla danej jednostki oraz nie będzie 
miał wpływu na ochronę ubezpieczeniową pozostałych jednostek. W takiej sytuacji 
Towarzystwo Ubezpieczeń prześle pismo do Ubezpieczającego, wyznaczając dodatkowy, 
przynajmniej 14-sto dniowy termin zapłaty składki. W przypadku nie dokonania 
wpłaty na konto Towarzystwo Ubezpieczeń w wyznaczonym terminie, ochrona 
ubezpieczeniowa dla danej jednostki zostaje zawieszona do momentu opłacenia 
brakującej składki.  

19. Klauzula płatności rat – w przypadku wypłaty odszkodowania, Towarzystwo 
Ubezpieczeń nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 
wymagalnych. Ponadto, jeżeli zapłata należnej Towarzystwu Ubezpieczeniowemu 
składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za 
datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym 
zlecenia płatniczego na rachunek Zakładu Ubezpieczeń.  

20. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują 
sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego.  

21. Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – za datę prawidłowego opłacenia 
składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, 
uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 

22. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego 
1. Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkody w przenośnym 

sprzęcie elektronicznym używanym poza miejscem ubezpieczenia na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku szkody polegającej na kradzieży z włamaniem lub rabunku oraz 
upuszczenia stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 20% wartości szkody, 
jednak nie mniejszą niż ustalona w umowie ubezpieczenia (polisie) kwota franszyzy 
redukcyjnej. 

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z 
włamaniem lub rabunku z pojazdu pod warunkiem, że: 
1) pojazd posiadał twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję), 
2) został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i    
    włączony sprawnie działający system alarmowy), 
3) kradzież z włamaniem nastąpiła w godzinach 6.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe  
    nie ma zastosowania, gdy pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo  
    w zamkniętym i zabezpieczonym garażu), 
4) ubezpieczony przedmiot był przechowywany wewnątrz pojazdu w sposób   
     uniemożliwiający zobaczenie go z zewnątrz, np. w bagażniku. 

4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek 
przewożenia ubezpieczonego sprzętu drogą lotniczą. 
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23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) - w przypadku szkody w 
sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) 
ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast 
do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę 
zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół 
(faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez 
Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do 
pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po 
zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych 
zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. Dotyczy ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego od szkód materialnych.  

24. Klauzula odtworzenia zbiorów archiwalnych i bieżącej dokumentacji, tj. 
przywrócenia ich do stanu sprzed szkody (np. uszkodzenie w czasie transportu akt, 
wysuszenia w przypadku zalania, oczyszczenia w razie konieczności użycia gaśnic 
pianowych i proszkowych). Ubezpieczyciel odpowiada za koszty związane z 
przywróceniem dokumentów do stanu pierwotnego, w tym koszty wynagrodzenia osób, 
które zajmują się suszeniem lub czyszczeniem dokumentów, zabrudzonych lub 
uszkodzonych w związku z opisanymi zdarzeniami losowymi.  
Limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

25. Tymczasowe magazynowanie lub okresowa przerwa w eksploatacji - na podstawie 
niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w sprzęcie 
elektronicznym będącym w eksploatacji a powstałe w trakcie tymczasowego 
magazynowania lub okresowej przerwy w użytkowaniu w miejscu ubezpieczenia 
określonym w umowie ubezpieczenia. 

26. Klauzula prolongacyjna – z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień 
umowy ubezpieczenia ustala się, że jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 
jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej rata nie 
została zapłacona w terminie, to brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki lub raty w 
terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie może być podstawą do 
wypowiedzenia przez Ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć 
Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin do zapłaty 
składki lub raty. W przypadku nie dokonania wpłaty składki lub jej raty w wyżej 
wymienionym terminie, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze 
skutkiem natychmiastowym.  

27. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania - Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ciągu 
7 dni od zawiadomienia o szkodzie wypłaca Ubezpieczającemu zaliczkę w wysokości 
50% szacunkowych kosztów szkody.  

28. Klauzula pro rata temporis - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy 
ubezpieczenia, ustala się, że wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w 
szczególności związane z dopłatą składek oraz zwrotem składek dokonywane będą w 
systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

29. Klauzula „błąd operatora” - zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w mieniu 
(przede wszystkim w maszynach, urządzeniach oraz sprzęcie elektronicznym starszym 
niż 5 lat) spowodowane błędną/nieprawidłową obsługą operatora. Odpowiedzialnością 
nie są objęte szkody wynikające z naturalnego zużycia – eksploatacyjne. 
 Limit 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

30. Klauzula likwidacji drobnych szkód – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że w przypadku szkody, której 
szacowana wartość nie przekracza 5.000 zł na dzień jej powstania Ubezpieczony lub 
Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do zakładu ubezpieczeń do 
samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół 
zawierający: datę sporządzenia protokołu, skład komisji i dane protokolanta, datę i 
przyczynę wystąpienia szkody (najbardziej prawdopodobną przyczynę), wykaz 
uszkodzonego mienia, opis zdarzenia i okoliczności powstania szkody, szacunkową 
wartość szkody, dokumentację fotograficzną. 
Po dokonaniu naprawy/odtworzenia mienia do stanu sprzed szkody dokonujący 
naprawy dostarczy do ubezpieczyciela ww. protokół oraz dokumentację potwierdzającą 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271/3/ORG/15 
„Zakup usług ubezpieczeń dla Urzędu Miasta Milanówka i jednostek organizacyjnych” 
 

50 

 

wielkość szkody i koszy jej naprawy. Powyższe postanowienia nie zwalniają 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z obowiązki powiadomienia ubezpieczyciela, a jeśli 
zachodzi podejrzenie, że szkoda powstała na skutek przestępstwa – Policji.  

31. Klauzula Rzeczoznawcy - ubezpieczyciel pokrywa koszty powołania wyznaczonego 
wspólnie przez ubezpieczonego i ubezpieczyciela neutralnego rzeczoznawcy. O ile nie 
umówiono się inaczej limit odpowiedzialności z tytułu udziału ubezpieczyciela w 
kosztach związanych ze szkodą powstałą w okresie ubezpieczenia zostaje określony w 
dokumencie ubezpieczenia.  
Limit 20.000 zł. 

32. Klauzula rezygnacji z regresu wobec pracowników Ubezpieczającego -  
ubezpieczyciel zrzeka się prawa wynikającego z 828 k.c. prawa do roszczenia 
zwrotnego wobec sprawcy szkody, z tytułu wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, w 
przypadku gdy sprawcą jest pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego 
pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej. Postanowienia te nie mają zastosowania 
w przypadku wyrządzenia szkody umyślnej. 

33. Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych - z zachowaniem pozostałych 
nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i 
innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że rozszerza się ubezpieczenie 
mienia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-
montażowych w mieniu będącym:  
1) przedmiotem ubezpieczenia - do pełnej sumy ubezpieczenia,  
2) przedmiotem drobnych robót budowlano-montażowych do kwoty 500.000 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w zakresie określonym w 
umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: 
a) realizacja drobnych robót budowlano-montażowych nie  wiąże się z 

naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 
b) drobne roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie 

Ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytkowania/eksploatacji. 
34. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. 

przezorną sumę ubezpieczenia, 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 lub przedmiotów / kategorii mienia, które przez 
pomyłkę nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma 
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na 
pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia np.: 200.000,00 zł. 

35. Klauzula likwidacyjna Auto Casco (komunikacyjne) – z zachowaniem pozostałych, 
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: jeżeli przyjęta w 
chwili zawierania umowy ubezpieczenia Auto Casco suma ubezpieczenia 
ubezpieczonego pojazdu jest niższa niż jego faktyczna wartość rynkowa na dzień 
zawierania umowy, jakiekolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, 
dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej 
jego redukcji z tytułu niedoubezpieczenia nie będą miały zastosowania. 

36. Klauzula zabezpieczeń (komunikacyjne)- w przypadku pojazdów dotychczas 
ubezpieczanych na podstawie umów ubezpieczenia zawieranych od ryzyka kradzieży 
dotychczas zainstalowane w tych pojazdach zabezpieczenia przeciw kradzieżowe uznaje 
się za wystarczające dla zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia.  

37. Klauzula gwarancji niezmienności stawek (komunikacyjne)– gwarantuje, że przez 
cały okres obowiązywania Umowy generalnej, stawki/składki za ubezpieczenie 
pojazdów w zakresie OC/AC nie ulegną zmianie. Każdy pojazd należący do 
Ubezpieczającego i objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy 
ubezpieczenia zawartej na warunkach niniejszej Umowy generalnej z początkiem 
odpowiedzialności w okresie obowiązywania niniejszej Umowy generalnej będzie 
ubezpieczony zgodnie ze składkami/stawkami określonymi w niniejszej Umowy 
generalnej. 
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F. INFORMACJE O FRANSZYZACH 

 
Wszystkie franszyzy i udziały własne muszą być wyrażone kwotowo: 
� W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk franszyza lub udział własny nie większy niż 

400 zł. 
� W ubezpieczeniu szyb i innych przedmiotów od stłuczenia franszyza lub udział własny nie 

większy niż 200 zł. 
� W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej franszyza lub udział własny nie większy niż 

400 zł.  
 
 

G. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PŁATNOŚCI 
 
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 
 
Płatność za ubezpieczenia zostanie dokonana ratalnie (II raty w każdym roku ubezpieczenia 
w odstępie półrocznym), przelewem na konto towarzystwa ubezpieczeń w ciągu 30 dni od 
daty początkowej okresu ubezpieczenia w pierwszy i drugim roku trwania umowy. 
 
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 
 
Płatność za ubezpieczenia zostanie dokonana przelewem na konto Ubezpieczyciela 
jednorazowo w ciągu 30 dni od daty początkowej okresu ubezpieczenia w każdym roku 
trwania umowy. 
 
 

H. INFORMACJE O SZKODACH  
 

 
Majątek 

 
III część 

  
L.P. Data Ryzyko Wyplata odszkodowania (zł) Uwagi Rezerwa 

1 2013/2014   1 914,00 zł   - 

Łącznie 1 914,00 zł 

 

 
Komunikacja 

 
III cześć 

  
L.P. Data Ryzyko Wyplata odszkodowania (zł) Uwagi Rezerwa 

1 2011/ 2015 BRAK SZKÓD 
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CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA 
 
UBEZPIECZAJĄCY/UBEZPIECZONY: 
 
Gmina Milanówek 
ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek  
REGON 013269150 
NIP 5291799245 
 
 
Urząd Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45 
05-822 Milanówek 
 
UBEZPIECZENI:  
a) Dzieci, młodzież;  
b) Dorośli, w wieku do 65 lat. 
 
MIEJSCE UBEZPIECZENIA : Teren RP;  
 
OKRES UBEZPIECZENIA: 24 miesiące, polisy wystawione w systemie jednorocznym;  
 
PIERWSZY ROK TRWANIA UMOWY DLA UM MILANÓWKA  

• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
01.04.2015r.– 31.03.2016r. 

 
DRUGI ROK TRWANIA UMOWY DLA UM MILANÓWKA  

• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
01.04.2016r.– 31.03.2017r. 

 
 

A. NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 
 
WARUNKI UBEZPIECZENIA: 
 

1) Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na 
uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego wywołane 
przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, mające miejsce w okresie 
ubezpieczenia. 
 

2) Zakres ubezpieczenia: 
a) Śmierć Ubezpieczonego; 
b) Stały uszczerbek na zdrowiu; 
c) Naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych. 

 
3) Suma ubezpieczenia: 10.000 zł. 
 
4) Szacunkowa ilość osobodni w okresie: 

a) 12 miesięcy: 260 osobodni; 
b) 24 miesięcy: 520 osobodni. 
 

5) Forma zawarcia umowy ubezpieczenia: 
a) Umowa zbiorowa; 
b) Forma bezimienna. 

 
6) Zawarcie umowy ubezpieczenia w formie rotacyjnej:  

a) Umowa zawierana jest na podstawie SIWZ, który zastępuje wniosek 
ubezpieczeniowy; 

b) Umowa zawarta będzie na okres 24 miesięcy; 
c) Polisy wystawione będą w systemie jednorocznym, każdorazowo na 260 

osobodni; 
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d) Zawarcie umowy potwierdza się dokumentem ubezpieczenia; 
e) Płatności składki zostanie dokonana przelewem na konto Ubezpieczyciela 

jednorazowo w ciągu 30 dni od daty początkowej okresu ubezpieczenia w 
każdym roku trwania umowy. 

 
7) Rozliczenie polisy rotacyjnej: 

a) Rozliczenie składki, wynika z faktycznie wykorzystanych osobodni i następuje 
na koniec okresu ubezpieczenia (w dwóch, dwunasto miesięcznych cyklach), 
jednak nie później niż w ciągu 30 dni po jego zakończeniu;  

b) Składka jest zwrotna za każdy niewykorzystany osobodzień;  
c) W przypadku, gdy liczba wykorzystanych w okresie ubezpieczenia osobodni 

jest większa od zadeklarowanej na początku okresu ubezpieczenia, 
Ubezpieczający zobowiązany jest dopłacić Ubezpieczycielowi składkę 
ubezpieczeniową wynikającą z tej różnicy.  

 
8) Obsługa polisy rotacyjnej/ zgłaszanie do ubezpieczenia: 

a) Przekazanie zgłoszenia wyjazdu powinno nastąpić za pośrednictwem poczty     
elektronicznej, na adres wskazany podczas zawierania umowy ubezpieczenia, 
najpóźniej na jeden dzień (roboczy) przed planowanym wyjazdem; 

b) Zgłoszenie wyjazdu jest dokumentem potwierdzającym faktyczne 
wykorzystanie zadeklarowanej przez Zamawiającego liczby osobodni; 

c) Zgłoszenie wyjazdu winno zawierać:  
- ilość osób; 
- okres obowiązywania ochrony (datę wyjazdu).  

 
9) Ubezpieczenie obowiązuje: 

a) Całodobowo na terytorium RP;  
b) Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się z chwilą 

opuszczenia przez Ubezpieczonych domu/mieszkania w celu udania się w 
podróż, nie wcześniej jednak niż w dniu oznaczonym w umowie ubezpieczenia 
jako początek okresu ubezpieczenia i po zapłaceniu składki (termin płatności 
określa SIWZ). 

 
10) Wypłata świadczeń z tytułu: 

a) Śmierci Ubezpieczonego - 100 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia; 

b) Procent stałego uszczerbku na zdrowiu - wysokość świadczenia odpowiada 
orzeczonemu procentowi stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do 
sumy ubezpieczenia. Procent stałego uszczerbku na zdrowiu określają lekarze 
na podstawie Tabeli norm oceny procentowej stałego uszczerbku na zdrowiu. 
Wysokość świadczenia z tytułu stałego uszczerbku na zdrowiu maksymalnie 
wynosi 100 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia; 

c) Naprawa lub nabycie protez i środków pomocniczych - zwrot kosztów 
naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych poniesionych w związku 
z nieszczęśliwym wypadkiem następuje w oparciu o dostarczone oryginały 
rachunków do wysokości 10 % sumy ubezpieczenia określonej w umowie 
ubezpieczenia, ale nie więcej niż 1.000 zł i pod warunkiem, że 
naprawa/nabycie zlecone zostały przez lekarza oraz miały miejsce w okresie 2 
lat od daty zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. 

 
11) Ubezpieczenie wygasa: 

a) Z upływem okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia; 
b) Z chwilą powrotu Ubezpieczonych do ich domu/mieszkania, nie później 

jednak niż o godz. 24.00 dnia wskazanego w umowie ubezpieczenia jako 
końca okresu ubezpieczenia; 

 
12) Zamawiający wymaga: 

a) Braku stosowania jakichkolwiek franszyz;  
b) Braku stosowania jakichkolwiek udziałów własnych. 

 
13) Zamawiający dopuszcza poniższe wyłączenia: 

a) Winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego; 
b) Chorób zawodowych, przewlekłych lub chronicznych; 
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c) Prowadzenia wszelkiego rodzaju pojazdów bez wymaganych prawem 
uprawnień, względnie po spożyciu alkoholu, zażyciu narkotyków lub innych 
środków odurzających; 

d) Usiłowania lub popełnienia przez Ubezpieczonego przestępstwa lub 
samobójstwa; 

e) Zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego lub napadów epileptycznych; 
f) Spożycia alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających; 
g) Leczenia lub zabiegów leczniczych bez względu na to, przez kogo były 

wykonane; 
h) Zamieszek, rozruchów, bójek (z wyjątkiem działania w obronie koniecznej); 
i) Posługiwania się wszelkiego rodzaju ogniami sztucznymi, petardami itp. 

Środkami; 
j) Profesjonalnego i wyczynowego uprawiania sportów wyczynowych; 
k) Zawału serca i udaru mózgu, chorób tropikalnych, działań wojennych oraz 

stanu wyjątkowego. 
 

14) Definicje: 
a) Liczba  osobodni - iloczyn liczby dni i liczby osób objętych ochroną 

ubezpieczenia;  
b) Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w 

którego następstwie Ubezpieczony, niezależnie od swej woli, doznał 
uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł; 

c) Stały uszczerbek na zdrowiu - zaburzenia czynności uszkodzonego organu, 
narządu lub układu powodujące ich trwałą dysfunkcję; 

d) Pełny czas ochrony ubezpieczeniowej -  odpowiedzialność Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego za zdarzenia, które mogą mieć miejsce w życiu prywatnym 
i podczas określonej w umowie ubezpieczenia pracy zawodowej/nauki, jak 
również w drodze do/z pracy/szkoły/uczelni; 

e) Umowa rotacyjna - typ polisy, charakteryzujący się okresowo płatną i 
rozliczaną składką ubezpieczeniową za realnie wykorzystaną ochronę 
ubezpieczeniową.  

 
 

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU PŁATNOŚCI 
 
Płatność za ubezpieczenie zostanie dokonana przelewem na konto Ubezpieczyciela 
jednorazowo w ciągu 30 dni od daty początkowej okresu ubezpieczenia w każdym roku 
trwania umowy. 
 

C. INFORMACJE O SZKODACH  
 
Brak szkód w okresie ostatnich 3 lat. 
 
 


