SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA
SIERPC WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI (2), O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE
PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ
W ZŁOTYCH KWOTY 193 000 EURO

Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z
późniejszymi. zmianami.) zwaną dalej ustawą pzp.

Zamawiający:

GMINA MIASTA SIERPC
ul. Piastowska 11 a
09-200 Sierpc

20 Kwietnia 2011 r
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I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną dalej SIWZ, przed przystąpieniem do sporządzania oferty.
2. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ Wykonawca winien wypełnić ściśle według wskazówek
zawartych w niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy
Wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Wielkość załączonych do SIWZ wzorów formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona,
jednak układ graficzny i opis poszczególnych kolumn i wierszy musi pozostać niezmieniony.
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie internetowej od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
6. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni specyfikacje istotnych
warunków zamówienia za opłatą 30 zł na która składają się koszty jej druku oraz przekazania
7. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem
brokera ubezpieczeniowego Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem
obsługującym Zamawiającego.
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY –GMINA MIASTA SIERPC
UL. PIASTOWSKA 11A,

09-200 SIERPC WRAZ Z JEDNOSTAKAMI ORGANIZACYJNYMI

tel: (024) 275 86 86
FAX. (024) 275 86 99
e-mail:zp@um.sierpc.pl
REGON – 611015483
NIP – 7761679049
III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
TRYB POSTĘPOWANIA – PRZETARG NIEOGRANICZONY w trybie artykułu 39 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi. zmianami.)– Prawo zamówień
publicznych
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
Gminy Miasta Sierpc wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7) z
rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (CPV 66.51.50.00-3)
ubezpieczenie mienia od skutków żywiołów (CPV 66.51.54.00-7)
ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji
– wandalizmu oraz ubezpieczenie szyb od stłuczenia (CPV 66.51.50.00-3)
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV 66.51.92.00-3)
ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia (CPV 66.51.50.00-3)
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV 66.51.64.00-4)
ubezpieczenia komunikacyjne OC (CPV 66.51.61.00-1)
ubezpieczenie komunikacyjne AC (CPV 66.51.41.10-0)
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (CPV 66.51.21.00-3)

Wszystkie ryzyka ubezpieczeniowe wraz z sumami ubezpieczenia zostały określone w załącznikach
3,4,5,6,7,8,9,12,do SIWZ, natomiast wymagane warunki ubezpieczeń dla poszczególnych ryzyk
ubezpieczeniowych określone zostały w załącznikach nr 3 i 5 do SIWZ. Dodatkowo w załączniku nr
4 uwzględniono fakultatywne warunki ubezpieczeń.

1. Miejsce ubezpieczenia.
Określone w załącznikach nr 3,4,5,6,8
2. Sumy ubezpieczenia/gwarancyjne.
Określone w załącznikach nr 3,4,5,6,7,8,9,10
3. Franszyzy
Określona w załącznikach nr 3,4
4. Warunki wymagane
Określone w załączniku nr 3
5. Warunki fakultatywne.
Określone w załączniku nr 5
6. Użyte definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych
Określone w załączniku nr 5

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2011 roku do 30.04 2014 roku.
Ubezpieczenia Komunikacyjne – zgodnie z terminami podanymi w zał. Nr 10
Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejsza ofertę zapewni ochronę ubezpieczeniową na
warunkach oferty przetargowej dla Gminy Miasta Sierpc z dniem 01.05.2011 do czasu upłynięcia
terminów przetargowych związanych z procedura odwoławczą. Ubezpieczyciel wystawi notę pokrycia
ubezpieczeniowego lub inny dokument potwierdzający przyjęcie do ochrony przedmiotu zamówienia.
Okres ten rozliczony zostanie w wystawionych polisach ubezpieczeniowych po zawarciu umowy
generalnej. W przypadku konieczności przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej Wykonawcy
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przysługiwała będzie należna skladka ubezpieczeniowa naliczona według zasady pro rata temporis za
udzielony czas ochrony ubezpieczeniowej.

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, iż prośba wpłynęła do Zamawiającego nie
później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść Specyfikacji. Dokonane zmiany Zamawiający przekaże niezwłocznie na piśmie
wszystkim Wykonawcom, którzy powiadomili zamawiającego o pobraniu SIWZ oraz na stronie
internetowej zamawiającego. Zmiany staną się integralną częścią niniejszej Specyfikacji i będą
dla Wykonawców wiążące.
3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający uzna, że jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie tych
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców,
którym przekazano specyfikację.
4. Zmiana treści SIWZ, która prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, po upływie terminu składania
ofert, jest niedopuszczalna.
5. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści Specyfikacji.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. W przypadku
przekazania dokumentów w formie faksu, każda ze stron zobowiązana jest na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
7. Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są:
Ze strony Zamawiającego:
W sprawach merytorycznych
-

Wiktor Szczepanik- przedstawiciel Brokera Ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. tel
(056) 655 47 29 kom. 601 624 973,.

-

Piotr Lisewski- przedstawiciel Brokera Ubezpieczeniowego NORD PARTNER Sp. z o.o. tel (056)
655 47 29 wew. 208, kom. 661 612 317
W sprawach proceduralnych

-

Pan Mariusz Urbański tel. 024 275 86 50 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Okres związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznej daty upływu terminu
składania ofert.
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IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

X.

Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do
wykonywania działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie wszystkich grup ryzyk
dotyczących zamówienia
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten
musi być spełniony przez każdego z Wykonawców oddzielnie)
Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia.
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie złożonych oświadczeń i
dokumentów opisanych w pkt X SIWZ, wg. formuły: „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie Wykonawcy (każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub
Wykonawcy łącznie) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - sporządzone według
wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do SIWZ. (oryginał).
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z
zachowaniem sposobu reprezentacji)
b) zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie
Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia lub dotyczące
tego samego zakresu zaświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego (dotyczy to podmiotów
prowadzących działalność ubezpieczeniową na terenie Polski przed 28.07.1990 r.) (kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną z
zachowaniem sposobu reprezentacji.)
2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1, polega na
zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak
jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem
z ofertą dokumentów wymienionych w ust. 3 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile
podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
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3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy pzp należy złożyć
następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy pzp,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy pzp; (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z
nich) (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji).
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 15 do SIWZ. (oryginał) (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie).
4. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, składa dokumenty stosownie do postanowień § 2 ust 2 i § 4 Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.
U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).
5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów na zasobach, których polega
Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
a. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wypełnioną tabelą cenową i polami zaznaczonymi
symbolem „x” przy przyjętych warunkach fakultatywnych - sporządzony na podstawie wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 SIWZ .
b. Szczegółową kalkulację cenową dla poszczególnych ryzyk, uwzględniającą wymagany zakres
ubezpieczenia (zgodnie z załącznikiem nr 3) oraz fakultatywne klauzule ubezpieczenia (zgodnie
z załącznikiem nr 4) wraz z określeniem wysokości składek i zastosowanych taryf oraz
informacji o przyjętych lub zniesionych franszyzach i udziałach własnych pozostających na
ryzyku ubezpieczającego.
c. Zaakceptowany i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2 do SIWZ .
d. Wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. X ust. 1 – 4 SIWZ .
e. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia
publicznego.
2. Oferta musi być przygotowana zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr
113, poz. 759 z późniejszymi. zmianami.) Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Dokumenty o których mowa w p.X ust. 1-4 SIWZ winny być przedstawione w formie oryginału
lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z wytycznymi podanymi w p.X. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
podmiotów na zasobach, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
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4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

ustawy pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek przedstawić oryginały złożonych przez
siebie dokumentów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób.
Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne (oferty wariantowe) spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem
drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).
W przypadku załączenia dokumentów w językach obcych, niezbędne jest przedstawienie
tłumaczenia dokumentów przez Wykonawcę.
Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W takim przypadku Wykonawca
winien wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie
oznaczony klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ
PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 ust. 4 USTAWY O ZWALCZANIU
NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r., nr 153, poz.1503 ze zm.) i
powinien być odrębną częścią nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Wykonawca nie może
zastrzec informacji wskazanych w art. 86 ust 4 ustawy pzp. tj. nazwy (firmy) oraz adresu
Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do
występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby. Pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę powinno być złożone w formie oryginału
lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, jeżeli upoważnienie do podpisu nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru).
Oferta powinna być podpisana czytelnie lub z pieczęcią imienną osoby podpisującej.
Oferta winna zawierać spis treści wraz z wykazem załączników. Oferta wraz z załącznikami
winna być podpisana przez upoważnione osoby, a wszystkie strony oferty – w tym wszystkie
załączniki – winny być ponumerowane i trwale złączone.
Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany bądź poprawki winny być parafowane
przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do
Zamawiającego i oznaczona:

„Oferta na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta
Sierpc wraz z jednostkami organizacyjnymi (2).
Nie otwierać przed 28.04.2011 r. godz.11.00”
14. Koperta musi posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
15. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią
oferty.
17. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty – przed upływem terminu do składania ofert
Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejne koperty oznaczone jak w punkcie 14 i 15 z
dodaniem słowa „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
18. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści, po upływie
terminu do składania ofert.
19. Ważność i odrzucanie ofert. Oferta zostanie odrzucona w sytuacji, gdy wystąpią okoliczności
określone w art. 89 ustawy pzp.
20. W razie wystąpienia przesłanek ustawowych określonych w art. 24 ustawy pzp, Zamawiający
wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Miejsce i termin składania ofert.
a. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Sierpcu, pokój nr 12.
b. Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2011 roku, do godz. 11.00
c. Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. b, zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania
w sposób określony w ustawie pzp.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert.
a. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 28.04.2011 roku,
o godz. 11.15, w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Sierpcu w pokoju nr. 14 (sala
konferencyjna)
b. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
c. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie.
d. Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie uzupełnienia lub złożenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez Wykonawców ofert.
XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami:
1. cena oferty

- 80%.

2. fakultatywne klauzule ubezpieczenia

- 20% z podkryteriami:

−

ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – 7%,

−

ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z dewastacją – 2%,

−

ubezpieczenie elektroniki – 2%,

−

ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia – 7 %,,

−

Ubezpieczenia komunikacyjne – 2%

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty. Oferta
może uzyskać 0-100 pkt.
Punktowa ocena ofert jest sumą iloczynów punktów za poszczególne kryteria i procentowych wag im
przypisanym. Wygrywa oferta o największej sumie punktów.
ad. 1 Cena oferty (minimalizacja)
- oferta z ceną najniższą uzyska maksymalnie 80 pkt.

cena minimalna (najniższa z cen)
- inna oferta = --------------------------------------------cena oferenta (oceniana)

x 80 pkt.

ad.2 Fakultatywne klauzule ubezpieczenia.
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Ocena będzie dokonywana na podstawie analizy złożonych dokumentów i określenia realizacji
warunków fakultatywnych zawartych w ofercie wg punktacji zawartej w załączniku nr 4 do SIWZ.
Punktacja za fakultatywne klauzule ubezpieczenia wyliczana będzie wg następującego wzoru:
(Xa x 7%) + (Xb x 2 %) + (Xc x 2%) + (Xd x 7%) + (Xe x 2%) = max 20 pkt
Przy czym:
Xa – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Xb – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
Xc –ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Xd – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego
mienia
Xe – ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczeń komunikacyjnych
Punkty za fakultatywne klauzule ubezpieczenia przyznaje się zgodnie z załącznikiem nr 4do SIWZ.
Podstawą wyboru oferty będzie suma uzyskanych punktów za cenę oferty (maksymalnie 80 punktów)
oraz fakultatywne klauzule ubezpieczenia (maksymalnie 20 punktów). Za najkorzystniejszą ofertę
uznana zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów (maksymalnie 100 punktów).

XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za całość zamówienia SIWZ .
2. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od
wartości brutto przedmiotu ubezpieczenia zaokrąglając wg następujących zasad: kwoty zaokrągla
się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i
wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu
usługi, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające
na ostateczną cenę, jak i również winna uwzględniać różne okresy ubezpieczeniowe jednostek
organizacyjnych.
4. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1 do
SIWZ).
5. Podana cena będzie dotyczyć całego okresu ochrony udzielonego na podstawie umowy
ubezpieczenia.
XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1.

Zamawiający udzieli zamówienia jednemu Wykonawcy, którego oferta otrzyma największą ilość
punktów.

2.

Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną
złożone oferty przedstawiające taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Zamawiający wybierze
spośród złożonych ofert, ofertę z najniższą ceną.

3.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ze względy na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do
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złożenia w terminie określonym w odrębnym piśmie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
4.

Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wykonawców,

którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców,
którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną
punktację.
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
c) terminie, określonym zgodnie z ustawą pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia
publicznego może być zawarta.
W powiadomieniu przesłanym do Wykonawcy, którego ofertę wybrano, Zamawiający poda
miejsce i termin zawarcia umowy.
4.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty faksem lub droga elektroniczną lub w
terminie 10 dni jeżeli zawiadomienie przekazane zostanie w inny sposób, nie później jednak niż
przed upływem terminu związania ofertą.

5.

Jeżeli zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 oraz zgodnie z przesłankami określonymi w art.
94 ust. 2 ustawy pzp.

6.

Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich
ponownej oceny, chyba że wystąpią przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

7.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 3 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.
1. Wzór umowy generalnej.
2. Integralną część Umowy stanowi SIWZ i oferta Wykonawcy.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie
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zamówienia lub zaniechania czynności, do której zmawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
2. Odwołanie powinno:
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy,
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
- określać żądanie oraz
-wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
4. Wobec czynności zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane faksem, odwołanie wnosi w terminie 5 dni.
5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni dnia
otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu
innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.
6. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu
okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona
za pośrednictwem Prezesa KIO.
7. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym
dla pisma procesowego.
8. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

XIX. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
XX. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy pzp stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w następujących
przypadkach
1. wzrostu wartości ubezpieczanego majątku,
2. nowo nabywanego mienia
3. podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia/ gwarancyjnych,
4. zmiany ryzyka ubezpieczeniowego.

XXI. INFORMACJA DOTYCZĄCA UDZIAŁU PODWYKONAWCÓW W PRZEDMIOCIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę części lub całości
zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do wskazania
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w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom.
2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą.
XXII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą następowały w złotych polskich.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w walucie obcej, a także prowadzenia rozliczeń
w walucie innej niż złoty polski.
XXIII. ZMIANA UMOWY.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może na:
1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie
środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji- poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą
automatycznego pokrycia;
2. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych
nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia;
3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej
4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji,
5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności,
6. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy
w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie
przewidzianego w SIWZ;
7. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU
Wykonawcy;
8. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych.

XXIV. OCZYWISTE OMYŁKI
1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
XXIV. ZAŁĄCZNIKI.
Załącznik nr 1: Formularz ofertowy
Załącznik nr 2: Wzór umowy ubezpieczenia generalnego
Załącznik nr 3: Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia
Załącznik nr 4: Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Załącznik nr 5: Definicje niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych
Załącznik nr 6: Dane do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Załącznik nr 7: Dane do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Załącznik nr 8: Opis budynków
Załącznik nr 9 : Dane do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Załącznik nr 10: Wykaz pojazdów
Załącznik nr 11: Zabezpieczenia przeciwkradziezowe
Załącznik nr 12: Protokoły
Załącznik nr 13: Informacje dotyczące szkodowości
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Załącznik nr 14: Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 15 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.
Załącznik nr 16 Wzór oświadczenia o akceptacji warunków wymaganych
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ZAŁĄCZNIK NR 1
OFERTA

(pieczęć wykonawcy)
PRZYSTĘPUJĄC DO WZIĘCIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W
TRYBIE
PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
NA
KOMPLEKSOWE
UBEZPIECZENIE
MIENIA
I
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY MIASTA SIERPC WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI (2)

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia:
- za cenę brutto (za 12 m-cy) :........................................................................zł
..........................................................................................................).

(słownie

złotych:

- za cenę brutto (za cały okres ubezpieczenia) :.........................................................zł (słownie złotych:
..........................................................................................................).

Ryzyko ubezpieczeniowe
Ogień i inne zdarzenia
losowe z rozszerzeniem o
ryzyko dewastacji wandalizmu
Ubezpieczenie mienia od
kradzieży z włamaniem i
rabunku z rozszerzeniem o
ryzyko dewastacji wandalizmu
Ubezpieczenie szyb od
stłuczenia i rozbicia
Ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego od
wszystkich ryzyk (all risks)
Ubezpieczenie wszystkich
rodzajów OC

suma
ubezpieczenia/
gwarancyjna - limit

franszyza
(rodzaj i
wysokość)

składka za 36
m-cy (zł)

ZGODNIE Z SIWZ

ZGODNIE Z SIWZ

ZGODNIE Z SIWZ
ZGODNIE Z SIWZ
1.500.000 zł.

Ubezpieczenia komunikacyjne posiadaczy pojazdów mechanicznych
OC
Auto Casco
NNW

Minimalne ustawowe
Zgodnie z siwz
5 000 zł/osobę

Cena łączna za wszystkie ryzyka
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Ubezpieczenia komunikacyjne
Model

Rodzaj
samochodu

Nr rej.

Skoda, Superb, Clasic

Samochód
osobowy

WSE16KC

Skoda Octavia Combi

Samochód
osobowy

WSEV962

Opel, Combo, x

Samochód
osobowy

WSE77CC

Daewoo, Lanos, x

Samochód
osobowy

PBL7272

Składka
OC

Składka
AC

Składka
NNW

Składka
za 12 mcy (w ZŁ)

Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – 7 %.
Lp.

Warunek fakultatywny
Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek
nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń
A
stolarki okiennej bez limitu – do wysokości sum ubezpieczenia
Brak włączenia
Włączenie ryzyka dewastacji dla budynków i budowli, urządzeń i
wyposażenia oraz elementów stałych z rozszerzeniem o „graffiti” –
B
limit 100.000 zł
Brak włączenia
Włączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami
ziemnymi oraz robotami budowlanymi, na prowadzenie których
C wymagane jest pozwolenie na budowę – limit odpowiedzialności
500 000,00 zł,
Brak włączenia
Franszyza integralna równa 0,00 PLN
D
Franszyza integralna równa 200,00 PLN
Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto i
odtworzeniowej, które nie będzie remontowane lub odtwarzane,
E wysokość odszkodowania zgodna z przyjętymi sumami bez
potrącania stopnia zużycia technicznego
Brak akceptacji
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prac
F remontowo – budowlanych lub katastrofy budowlanej w limicie
1.000.000 zł
Brak włączenia w limicie 1.000.000 zł.
W przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności ubezpieczający
będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na
G
warunkach zawartej umowy
Brak włączenia
Włączenie klauzuli prewencyjnej
H
Brak włączenia
RAZEM:
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź

*

Liczba pkt.
15
0
10
0
10
0
10
0
20
0
15
0
10
0
10
0
X
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Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – 2%.
Warunek fakultatywny
Franszyza integralna równa zero
A
Franszyza integralna równa 100,00 zł
Objęcie ochroną ubezpieczeniową urządzeń i wyposażenia
zainstalowanego poza budynkami (z włączeniem: ogrodzeń, krat,
kratek ściekowych, pokryw, itp. za wyjątkiem kamer i urządzeń
B stanowiących zabezpieczenie, które objęte są ochroną w zakresie
obligatoryjnym) z limitem odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia
Brak włączenia ochrony
Zwrot kosztów remontu lub naprawy zabezpieczeń z dodatkowym
C limitem 20 000 zł
Brak włączenia
Uznanie
za
wystarczające
stosowanie
jednego
zamka
D
wielozapadkowego lub kłódki bez dodatkowych zabezpieczeń
Nie uznanie
Objęcie ochroną kradzieży zwykłej z limitem 10.000 zł pod warunkiem
zgłoszenia
tego
faktu
na
policję
przez
E
ubezpieczającego/uprawnionego
Brak włączenia
W przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności ubezpieczający
będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na
F
warunkach zawartej umowy
Brak włączenia
RAZEM
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź
Lp.

*

Liczba pkt.
10
0

20

0
10
0
10
0
30
0
20

X

Ubezpieczenie elektroniki – 2%.
Lp.

Warunek fakultatywny
Franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł
A
Brak franszyzy redukcyjnej
Objęcie ochroną szkód powstałych wskutek działania wirusów
B komputerowych oraz hakerów z limitem w wysokości 50 000 zł
Brak włączenia
Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe
wskutek strajków, zamieszek i/lub rozruchów oraz wskutek aktów
C
terroryzmu w ramach sum ubezpieczenia
Brak włączenia
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód
D
Brak włączenia klauzuli
Włączenie kradzieży zwykłej z limitem 10 000 zł pod warunkiem
zgłoszenia
tego
faktu
na
policję
przez
E
ubezpieczającego/uprawnionego
Brak włączenia
Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przecięciem pomimo
nieodpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – limit
F
5 000,00 zł,
Brak włączenia
RAZEM:
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź

*

Liczba pkt.
0
20
15
0
15
0
15
0
20
0
15

X
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Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - 7%.

Lp
A

B

C

Warunek fakultatywny
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych równa zero
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200 zł.
Włączenie
odpowiedzialności
za
skutki
uchybień
natury
organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z
prowadzoną działalnością statutową – czyste straty finansowe – w
limicie 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

*

Liczba pkt.
10
0
35

Limit zgodny z warunkami wymaganymi
Włączenie ryzyka szkód osobowych, do naprawienia których
Ubezpieczający zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności
Brak włączenia
Klauzula odtworzenia sumy

0
15
0

Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma
ubezpieczenia/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na
wniosek Ubezpieczonego w przypadku szkody.
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D

Składka za doubezpieczenie będzie naliczana w systemie pro rata
temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od
wartości, o którą uległa obniżeniu suma ubezpieczenia/limit
odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia szkody
Brak włączenia
Ustanowienie dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną na koszty
wynagrodzenia rzeczoznawców oraz ekspertów, jak również koszty
E obrony sądowej w tym wynagrodzenia adwokatów - limit 100 000,00
zł.
Brak włączenia
RAZEM:
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź

0
25
0
x

Ubezpieczenia komunikacyjne – 2%.
Lp.

Warunek fakultatywny
Franszyza integralna w ubezpieczeniu AC równa zero
A
Franszyza integralna w ubezpieczeniu AC w wysokości do 200,00 zł
Nieredukcyjność (tj. niewyczerpywalność) sumy ubezpieczenia w przypadku
B wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC
Brak włączenia
Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i
przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku szkody
całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości
deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów
Uznanie sumy ubezpieczenia dla pojazdów użytkowanych do 6 miesięcy
C
od daty pierwszego zakupu, ubezpieczanych wg wartości fakturowej,
w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłacane do pełnej
wartości fakturowej
Wypłata odszkodowania do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody
Włączenie Klauzuli przeoczenia terminu badań technicznych. Ochroną będą
D pokryte szkody powstałe do 30 dni po wygaśnięciu ważności badania.
Brak włączenia klauzuli przeoczenia
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź

*

Ilość pkt.
40
0
30
0
10

10
0
10
0
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1. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i
uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
2. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.
4. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) .............................................................................,
2) ..............................................................................
3) .............................................................................,
4) .............................................................................,
.................................. dn. ............................

..........................................................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)
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ZAŁĄCZNIK NR 3
Wymagane szczególne warunki i zakresy ubezpieczenia
A. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH Z ROZSZERZENIEM O RYZYKO
DEWASTACJI.
Zakres obejmuje przynajmniej szkody z tytułu:
1. pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, następstwa przepięć w
instalacjach i urządzeniach elektrycznych z limitem w wysokości 100.000 zł, pośrednich
następstw uderzenia pioruna; huraganu, powodzi (nie dopuszcza się wprowadzenia limitu na
ryzyko powodzi oraz ograniczenia terytorialnego obowiązywania tego ryzyka w umowie
ubezpieczenia), gradu, deszczu nawalnego o współczynniku co najmniej cztery, trzęsienia i
obsunięcia się ziemi, wybuchu, sadzy, śniegu, dymu, huku ponaddźwiękowego, awarii instalacji
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, zalania przez wydostanie się wody,
innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, innych technologicznych lub
akwarium (dotyczy placówek oświatowych), szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów,
rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej w limicie 100.000 zł., uderzenia
pojazdu w ubezpieczony przedmiot, katastrofy budowlanej w limicie 300.000 zł. wraz z klauzulą
prac remontowo – budowlanych, aktów terroryzmu (strajków, zamieszek, sabotażu) w tym w
mieniu ubezpieczającego w limicie 100.000 zł.
a. akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej.
b. kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w ramach sum ubezpieczenia. pokrycie
kosztów przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz w ramach sum ubezpieczenia.
2. Franszyza integralna w wysokości 200 zł, dla mienia pracowniczego i gotówki - brak
3. Franszyza redukcyjna – brak.
4. Udział własny – zniesiony.
5. Ubezpieczenie według wartości: budynki i budowle – księgowa brutto - wypłata odszkodowania
bez potrącania z tytułu zużycia do wysokości sumy ubezpieczenia; -urządzenia i wyposażenie
– wartości księgowe brutto; środki obrotowe – sumy zmienne, ubezpieczenie według wartości
zakupu lub wytworzenia; nakłady adaptacyjne, mienie niskocenne, mienie pracownicze i
uczniowskie, wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
czeki, weksle, znaczki skarbowe, bilety komunikacji miejskiej gwarancje i inne dokumenty
zastępujące w obrocie gotówkę) – system I ryzyka, ubezpieczone według wartości
odtworzeniowej, gotówka oraz pozostałe znaki wartościowe według wartości nominalnej,
mienie pracownicze i uczniowskie - system I ryzyka, ubezpieczone według wartości
odtworzeniowej.
6. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości
księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego
w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Dla mienia
ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile
suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto
7. Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej łącznej sumy ubezpieczenia.
8. Wprowadzenie klauzuli reprezentantów.
9. Włączenie klauzuli ograniczenia zasady proporcji
10. W przypadku nakładów inwestycyjnych uznanie jednego limitu dla wszystkich podmiotów oraz
wszystkie lokalizacje; limit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł w systemie I ryzyka.
11. W przypadku środków niskocennych uznanie jednego limitu dla wszystkich podmiotów oraz
wszystkie lokalizacje; limit odpowiedzialności w wysokości 200.000 zł w systemie I ryzyka.
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12. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez
konieczności powiadamiania ubezpieczyciela.
13. Włączenie odpowiedzialności za szkody, w tym szczególnie zalaniowe w mieniu
zainstalowanym bądź składowanym bezpośrednio na podłodze.
14. Dla ubezpieczonego mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieł sztuki,
eksponatów, księgozbiorów itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy,
reprodukcji lub też zakupu dzieł o podobnej lub zbliżonej tematyce.
15. Nie dopuszcza się wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej szkód w sieciach elektrycznych,
informatycznych, elektroenergetycznych (w szczególności powstałych wskutek uderzenia
pioruna oraz pośredniego działania elektryczności atmosferycznej).
16. Ubezpieczeniem objęte zostają koszty odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z
objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz materiałów poniesionych na
jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań) – limit odpowiedzialności
50 000 zł.
17. Dla mienia pracowniczego oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje się koszty
naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami
mienia.
18. Objęcie ochroną mienia podczas składowania tymczasowego (np. w okresie wakacyjnym).
19. Objęcie ochroną obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji, w tym na czas prowadzonego
remontu lub przeznaczonego do sprzedaży.
20. Ubezpieczenia od aktów dewastacji – wandalizmu według poniżej podanych kryteriów:
a. Przedmiot ubezpieczenia: środki obrotowe, elementy zewnętrzne i wewnętrzne
budynków i budowli, place zabaw, elementy małej architektury, w tym rzeźby, pomniki,
elementy systemu klimatyzacji, wentylacji, urządzeń technologicznych i innych,
infrastruktury drogowej oraz technicznego zabezpieczenia ulic i chodników, iluminacja
świetlna, anteny, ogrodzenia, bramy, infrastruktura obiektów sportowych, balustrady,
zapory, hydranty, drabiny przeciwpożarowe, ławki, itp.
b. Lokalizacja: we wszystkich lokalizacjach działalności Gminy Miasta Sierpc i podmiotów
objętych wspólnym Zamówieniem; system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.
c. Suma ubezpieczenia w systemie I ryzyka z konsumpcją sumy ubezpieczenia: 100.000
zł (jeden wspólny limit na wszystkie jednostki) oraz dodatkowy limit na dewastację
infrastruktury drogowej wynoszący 15.000 zł (znaki drogowe, tabliczki z nazwami ulic,
ławki, wiaty przystankowe itp.).
21. Miejsce ubezpieczenia: teren
wszystkimi ich lokalizacjami.

Gminy Miasta Sierpc oraz jednostki organizacyjne wraz ze

B. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z WŁĄCZENIEM DEWASTACJI
– WANDALIZMU.
Ubezpieczane ryzyka.
1. szkody powstałe w wyniku, kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonane lub usiłowane),
polegające na:
a) utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia;
b) zniszczeniu ubezpieczonego mienia, w tym z powodu dewastacji.
2. Franszyza integralna: 100,00 zł.
3. Franszyza redukcyjna i udział własny: zniesione.
4. Konsumpcja sumy ubezpieczenia.
5. Uznanie za wystarczające zabezpieczeń drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub kłódki
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wielozastawkowe albo jeden atestowany. W przypadku sprawnego alarmu lub całodobowego
dozoru – jeden zamek wielozastawkowy lub kłódka.
6. Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe
szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami
zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym.
7. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży i dewastacji elementów
stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrzny monitoring.
8. Dla ubezpieczonego mienia o charakterze zabytkowym, artystycznym (dzieł sztuki, eksponatów,
księgozbiorów itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji lub też
zakupu dzieł o podobnej lub zbliżonej tematyce.
9. Dla mienia pracowniczego oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje się koszty
naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami
mienia.
10. Miejsce ubezpieczenia: teren Gminy Miasta Sierpc oraz jednostki organizacyjne wraz ze
wszystkimi ich lokalizacjami.

11. Sumy Ubezpieczenia:

C.

Ryzyko

Suma
Ubezpieczenia

Wyposażenie, maszyny i urządzenia
Niskocenne składniki majątku
Środki obrotowe
Rabunek
Gotówka i inne
Kradzież z włamaniem
walory
Transport – teren RP
Dewastacja do w/w pozycji w związku z
kradzieżą wraz z zabezpieczeniami

300 000
30.000
100.000
80.000
80.000
80.000
Do limitów sum
ubezpieczenia

System
ubezpieczeni
a
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Wartość odtw
Wartość odtw
Wartość odtw
cena. nomin
cena. nomin
cena. nomin

PR

Wartość odtw

Uwagi

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA I ROZBICIA.
1. Zakres ubezpieczenia – od stłuczenia – rozbicia z uwzględnieniem kosztów dodatkowych –
transportu, montażu itp.
2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia.
a. Przedmiot ubezpieczenia: szyby okienne i drzwiowe, szyby specjalne tj. szyby
antywłamaniowe i przeciwpożarowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne
i dachowe, wiaty przystankowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów,
lad oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i
kabin, tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp.,
neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące
i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów
i filarów itp., - wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej.
b. Zakres ochrony wraz z kosztami dodatkowymi takimi jak: koszty montażu, demontażu wraz
z kosztami ustawienia rusztowań, transportu, wykonania napisów, liter, rysunków, naklejek
reklamowych, oklejania szyb itp.
3. Franszyza integralna: 50 zł.
4. Franszyza redukcyjna / udziały własne: zniesione.
5. Konsumpcja sumy ubezpieczenia.
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6. System ubezpieczenia: I ryzyko.
7. Jeden limit na wszystkie lokalizacje – suma ubezpieczenia 20.000 zł.
8. Miejsce ubezpieczenia: teren Gminy Miasta Sierpc oraz jednostki organizacyjne wraz ze
wszystkimi ich lokalizacjami.
D. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI (ALL RISKS).
1. Ubezpieczane ryzyka – wszystkie szkody materialne.
2. Przedmiot i miejsce ubezpieczenia – mienie wymienione w załączniku nr 9.
3. Wartość odtworzeniowa.
4. Franszyza redukcyjna – 300 zł .
5. Udział własny i franszyza integralna – brak.
6. Uznanie klauzuli likwidacyjnej w sprzęcie elektronicznym.
7. Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe
szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami
zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym.
8. Pozostałe wymogi dotyczące zabezpieczeń jak w ubezpieczeniu od kradzieży.
9. Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej sumy ubezpieczenia.
10. Włączenie klauzuli reprezentantów (nie dotyczy ryzyka kradzieży).
11. Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, w tym w
12. Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dot.
obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, – przy czym jednocześnie
uzgadnia się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez
własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę.
13. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez
konieczności powiadamiania ubezpieczyciela.
14. Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go
do eksploatacji.
15. Miejsce ubezpieczenia: teren Gminy Miasta Sierpc oraz jednostki organizacyjne wraz ze
wszystkimi ich lokalizacjami.
E. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ.
1. Przedmiotem ubezpieczenia: jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego oraz jego
jednostek organizacyjnych w związku z posiadanym, administrowanym, użytkowanym mieniem oraz
prowadzoną działalnością obejmującą w szczególności:
- wykonywanie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);
- wykonywanie działalności statutowej, zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej
administracji,
a
także
w trakcie realizacji zadań przez jednostki administracyjne gminy i powiatu;
- administrowanie i zarządzanie mieniem w tym m.in. z tytułu: prowadzenia szatni, parkingów
szkolnych oraz przy urzędowych, administrowania drogami publicznymi, wewnętrznymi itp.,
- organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych itp.,
- realizacje zadań Straży Miejskiej – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach Gminnych (Dz. U.
Nr 123 poz. 773 z póź. zmianami),
- prowadzenie działalności oświatowej, opiekuńczej i oświatowo – wychowawczej z włączeniem
odpowiedzialności za stołówki oraz jadalnie przyszkolne.

2. Zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny powinien objąć:
a) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem
powodującym szkodę osobową, rzeczową powstałą w okresie ubezpieczenia i związaną z
prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia Ubezpieczający jest zobowiązany, w myśl
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przepisów prawa – niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt, zbieg
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej) - do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez
niego szkody;
b) odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności statutowej wynikającej
z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z
posiadanym mieniem, szkody wynikające lub powstałe w związku z prowadzoną działalnością
oświatową, opiekuńczą i oświatowo – wychowawczą oraz posiadanego mienia, zdarzenia, w
następstwie których ubezpieczający zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa, do naprawienia
szkody wyrządzonej uczniowi, wychowankowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci,
uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia, w tym:
c) szkody wynikłe w trakcie lub w związku z realizacją zadań własnych gminy oraz zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie
porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie lub w związku z realizacją
tych wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne gminy;
d) szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone bezprawnym działaniem lub zaniechaniem będące
skutkiem wykonywania władzy publicznej, dochodzone w oparciu o art. 417 oraz 4171 k.c.;
e) szkody wynikłe z administrowania i zarządzania budynkami, z tytułu posiadania majątku
znajdującego się w bezpośrednim zarządzie Urzędu Miejskiego w Sierpcu oraz majątku
administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne i kulturalne (dobrowolne ubezpieczenie
OC zarządcy nieruchomości);
f) szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym
powstałe na skutek cofnięcia się cieczy, zalań dachowych w budynkach, szkód spowodowanych
przez nieszczelne złącza zewnętrzne budynku oraz nieszczelną stolarkę okienną, a w
szczególności szkody spowodowane przeciekami wskutek deszczu w dachach, ścianach i
złączach;
g) szkody powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych będących własnością oraz
w zarządzie Urzędu Miejskiego w Sierpcu lub jednostek organizacyjnych, jak również na
wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do parkowania,
chodnikach, alejkach parkowych, wynikłe z winy Ubezpieczonych, a w szczególności wypadki na
ww. terenach spowodowane złym stanem technicznym nawierzchni, zalegającym śniegiem, śliską
nawierzchnią, rozlaniem płynów i smarów, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów,
kratek studzienek kanalizacyjnych, hydrantów, itp., porzuceniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i
materiałów, leżącymi, rosnącymi i opadającymi drzewami i konarami, elementami słupów, oprawą
latarni i sygnalizacji świetlnej, brakiem odpowiednich znaków drogowych, awarią lub wadliwym
działaniem sygnalizacji świetlnej, nie normatywną skrajnią poziomą i pionową ulic spowodowaną
zadrzewieniem lub zabudową, zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia
odprowadzające wodę z pasa drogowego.
Długość i rodzaj będących własnością oraz w zarządzie Urzędu Miejskiego w Sierpcu:
-

drogi gminne: 86 km(w tym utwardzone: 60 km, gruntowe: 26 km);

Przez teren rozumie się również chodniki, oznakowanie pionowe, pozostałości po robotach służb,
obiekty inżynierskie i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg,
w tym również w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym bieżące naprawy oraz
związane z utrzymaniem skrajni jezdni.
h) szkody, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności związane z
prowadzeniem stołówek, jadłodajni oraz dostarczaniem wody i gospodarką odpadami), z
włączeniem klauzuli zmieszania i połączenia;
i) odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem
HIV
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i WZW oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi związanych z prowadzeniem stołówek i
basenów kąpielowych;
j) odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach
w czasie wykonywania prac;
k) szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia
neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji zanieczyszczających
poniesione przez osoby trzecie;
l) szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałe w czasie
wykonywania prac oraz po ich wykonaniu – odpowiedzialność cywilna kontraktowa wraz z
wadliwym wykonaniem robót i usług (completed operations liability);
m) odpowiedzialność cywilna osób wykonujących prace społeczno użyteczne na rzecz Gminy
Miasta Sierpc z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy (rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz.U. Nr 56, poz. 544));
n) szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia
lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy nieruchomości, ruchomości;
o) szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego,
polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym w szczególności w związku
z prowadzeniem szatni);
p) szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych, nie
będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy (podlegających jak i nie podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej) z włączeniem szkód powstałych w
wyniku przeprowadzenia pokazów sztucznych ogni;
r) szkody, za które Ubezpieczający ponosi solidarną odpowiedzialność wraz z bezpośrednim
wykonawcą (OC podwykonawcy);
s) szkody z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem;
t) szkody poniesione przez pracowników własnych Ubezpieczającego, będące następstwem
wypadków przy pracy, przy czym za pracownika własnego Ubezpieczającego uważa się osobę
fizyczną zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę lub powołania, wyboru lub mianowania oraz na
podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia lub innej) z tytułu, której Ubezpieczający
opłaca świadczenie ZUS,
u) szkody w mieniu będącym własnością pracowników ubezpieczonego w tym szkody w pojazdach
mechanicznych (z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdów)
w) szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa
Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans).
Szkoda rzeczowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia
rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone
korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum
cessans).
Trigger: Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków
powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod
warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych.
Przez „wypadek” rozumiemy zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na szkodzie
rzeczowej lub osobowej i związane z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem.
Ochroną objęte są działania lub zaniechania mające miejsce w okresie ubezpieczenia
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5. Zakres terytorialny:

Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych dla
których zakres terytorialny graniczony zostaje do Europy.

6. Suma gwarancyjna:

1.500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.

7. Dopuszczalne limity odpowiedzialności
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Podlimity:
L.p.
1.

3.

4.

5.

6.

8.
9.
10.
11.
12.

Ryzyko
Szkody
mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez Ubezpieczającego, w tym z tytułu posiadania i
użytkowania szatni
Szkody wyrządzone w wyniku organizowania i przeprowadzania
imprez przez Urząd Miejski w Sierpcu i podległe jednostki, w tym
imprez masowych z włączeniem szkód powstałych w wyniku
przeprowadzenia pokazów sztucznych ogni (dobrowolne
ubezpieczenie organizatora imprez) - limit tylko dla szkód
rzeczowych
Szkody w mieniu użytkowanym na podstawie umowy najmu,
dzierżawy lub innej o podobny charakterze
Szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania powstałe w czasie wykonywania prac oraz po ich
wykonaniu – Odpowiedzialność cywilna kontraktowa wraz z
wadliwym wykonaniem robót i usług (completed operations
liability).
Szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku
lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu
jakichkolwiek substancji niebezpiecznych.
OC pracodawcy
OC podwykonawcy
OC za szkody związane z administrowaniem i zarządzaniem
drogami
OC wzajemna
OC za szkody dochodzone w oparciu o art. 417 oraz 4171 k.c.

Podlimit
25 000 zł

200 000 zł

1 000 000 zł dla
nieruchomości
20 000 zł dla ruchomości
500 000 zł

100 000 zł

500 000 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
500 000 zł
400 000 zł

8. Franszyza redukcyjna/integralna: Brak franszyzy redukcyjnej, dopuszczalna jest franszyza
integralna wyłącznie w szkodach rzeczowych
9. Udział własny: dopuszczalny wyłącznie dla szkód powstałych pośrednio lub bezpośrednio z
emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych w wysokości nie większej niż 10% wartości szkody maksymalnie 10 000 PLN.
11. Miejsce ubezpieczenia: teren Gminy Miasta Sierpc oraz jednostki organizacyjne wraz ze
wszystkimi ich lokalizacjami.

F. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE.
Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne tj. pojazdy samochodowe, autobusy, ciągniki rolnicze,
motorowery, przyczepy, pojazdy wolnobieżne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w posiadanie których Ubezpieczający/Ubezpieczony wejdzie
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w okresie trwania umowy. Na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone
pojazdy użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym
charakterze (w takich przypadkach umowa jest zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez
Ubezpieczającego).
Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników
pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
1. Wysokość
sumy
gwarancyjnej
dla
danego
pojazdu
minimalna
ustawowa
tj. zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
2. Zakres terytorialny – Polska, inne państwa UE oraz państwa wchodzące w skład tzw. systemu
Zielonej Karty, tj. których Biura Narodowe (organizacje zakładów ubezpieczeń) są sygnatariuszami
Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego z dnia
30 maja 2002 r.
Pojazdy nowonabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych
w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii
pojazdu) z chwilą ich zarejestrowania pod warunkiem, że wniosek o ubezpieczenie pojazdu wraz
z kopią dowodu rejestracyjnego przekazane zostaną w ciągu dwóch dni roboczych od daty
rejestracji pojazdu.
Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia
rozpoczęcia ochrony.
Umowy ubezpieczenia zawarte w okresie wcześniejszym niż 12 m-cy przed zakończeniem umowy
generalnej, w wyżej określonym trybie zostaną rozwiązane za porozumieniem stron z datą rocznicy
umowy generalnej, a pojazdy zostaną ubezpieczone na kolejny okres roczny (kolejne okresy
roczne) zgodnie z umową generalną.
3. Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela
dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi wymogi przepisów prawa
dotyczące potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokumenty te
będą dostarczone na minimum 7 dni przed początkiem kolejnego rocznego okresu ubezpieczenia
(z wyłączeniem pojazdów doubezpieczanych, dla których dokument będzie wystawiony w dniu
zgłoszenia do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinach pracy
Ubezpieczyciela dokument zostanie wystawiony niezwłocznie pierwszego dnia roboczego).
4. Płatność składki: składki płatne jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia w terminie 14
dni od początku tego okresu.
5. Franszyza: brak.
6. Zestawienie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia

– Załącznik nr 10

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów powstałych
w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych
1. Suma ubezpieczenia - 5 000,00 PLN zł/osobę.
2. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas
wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu
i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku
i wyładunku pojazdu.
3. Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego
wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego
uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za
każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu.
4. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie
(w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po
uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia
wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku
ubezpieczeniowego, oraz na następne okresy roczne zgodnie z okresem obowiązywania umowy
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5.

6.
7.
8.

generalnej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem w terminie 14 dni od daty
wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia
(w rozliczeniu na dni) z zastosowaniem stawek za 12 miesięczny okres ubezpieczenia.
Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane
w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w związku z którym
wypłacono świadczenie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie
14 dni od początku tego okresu.
Franszyza: brak
Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 10

Ubezpieczenie autocasco
1.

Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem,
szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym
pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich w tym dewastacji,
powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub
zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, kradzieży pojazdu,
jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany
był potrzebą udzielenia pomocy medycznej.

2. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu,
którego źródło powstało wewnątrz pojazdu
3. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek rabunku dokonanego przy zastosowaniu
przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy wobec
ubezpieczającego lub osoby przez niego upoważnionej obsługującej pojazd lub sprawujący nad nim
dozór, a także w wyniku doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności osoby
4. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy
silnika spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego
5. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez jakichkolwiek potrąceń.
6. Ubezpieczający/Ubezpieczony zastrzega sobie prawo wyboru sposobu rozliczenia kosztów
naprawy pojazdu:
-

w oparciu o fakturę wystawioną przez wykonawcę naprawy;

-

na podstawie kosztorysu sporządzonego przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego;

-

na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Ubezpieczyciela na wniosek Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego.

7. Zakres terytorialny – Europa, z wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk kradzieżowych na
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii,
8. Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej określanej na podstawie katalogów INFO-EXPERT lub
EUROTAX – do wyboru przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; lub z uwagi na specyfikę
pojazdów przyjmuje się do ubezpieczenia sumy (wartości) określone dla poszczególnych pojazdów
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość fakturowa.
W ramach określonej sumy ubezpieczenia objęte jest ubezpieczeniem wyposażenie dodatkowe
z limitem odpowiedzialności 1 500 PLN (bez konieczności jego specyfikacji).
9. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie
(w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po
uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia
wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku
ubezpieczeniowego, oraz na następne okresy zgodnie z okresem obowiązywania umowy
generalnej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem w terminie 14 dni od daty
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wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia licząc 1/365
składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabeli frakcyjnej.
10. Szkody spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane z ubezpieczenia AC, bez oczekiwania
na uzyskanie dokumentacji pozwalającej Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie procedury
regresowej.
11. W przypadku szkody całkowitej wypłacane będzie odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej
pojazdu
bezpośrednio
przed
szkodą.
Ubezpieczyciel
na
wniosek
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego organizuje sprzedaż pozostałości po szkodzie za wyliczoną
wartość pozostałości.
12. Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, I rata w
terminie 14 dni od początku tego okresu.
13. Franszyza / udziały własne: franszyza integralna nie większa niż 200,00 zł na zdarzenie, brak
franszyz redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych, bez zmniejszenia odszkodowania
z tytułu przekroczenia prędkości.
14. Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowozakupowanych
w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego
pojazdu w tym samym zakładzie ubezpieczeń dopuszcza się również przyjęcie pojazdów do
ubezpieczenia na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń.
15. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 10
Ubezpieczenie assistance
Zakres terytorialny – Polska.
1. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia: powinien objąć pomoc techniczną lub medyczną
udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym,
utratą (kradzieżą) pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, zdarzeniami związanymi z
ruchem pojazdu mechanicznego oraz chorobą kierowcy lub pasażera.
2. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie
(w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po
uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia
wnioskowanego jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku
ubezpieczeniowego oraz na następne okresy zgodnie z okresem obowiązywania umowy
generalnej. Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem w terminie 14 dni od daty
wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia, licząc 1/365
składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
3. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane
w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w
związku z którym wypłacono odszkodowanie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres
ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne.
9. Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie

14 dni od początku tego okresu.
4. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia stanowi – Załącznik nr 10
G. DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ .
1. Wypłaty wszelkich odszkodowań płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia lub 14
dni od daty ostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących szkody. Wypłata
odszkodowań – z VAT, za wyjątkiem spółek prawa handlowego podlegających rozliczeniom VAT.
2. Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – pięć dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub
powzięciu informacji o jej powstaniu, chyba, że OWU przewidują dłuższy termin.
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3.

Informacje o przebiegu likwidacji szkód i wypłatach odszkodowań przekazywane będą również do
brokera obsługującego Gminę Miasto Sierpc.
4. Składka za ubezpieczenia majątku płatna w 12 ratach Płatność za ubezpieczenia komunikacyjne
oddzielnie, każdorazowo, jednorazowo po wystawieniu dokumentu ubezpieczenia w terminie 14
dni od wystawienia polisy.
Dla nowych umów ubezpieczenia płatność I raty w terminie 30 dni od daty wystawienia dokumentu
ubezpieczenia.
5. W przypadku zaistnienia szkód bez względu na ich rozmiar, ubezpieczający nie ma obowiązku
wcześniejszej zapłaty pozostałych rat.
6. Za datę zapłaty składki na konto ubezpieczyciela uznaje się datę stempla bankowego lub
pocztowego (ewentualnie moment złożenia dyspozycji w banku internetowym) w banku lub
urzędzie pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela lub zapłatę gotówki w kasie
ubezpieczyciela pod warunkiem, że ubezpieczający posiadał w tym dniu wystarczające środki
finansowe.
7. Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia
ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia mienia lub wyrównywania
okresów ubezpieczenia.
8. Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania
składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z rozliczeniem co do dnia.
9. W ramach sum ubezpieczenia lub ustalonych limitów objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich
placówek podległych Gminy Miastu Sierpc i występujących wspólnie podczas trwania umowy.
Aktualizowanie miejsc ubezpieczenia będzie odbywać się w rocznice polis majątkowych.
10. Akceptacja definicji niektórych ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych określonych w załączniku nr
5 do SIWZ, przy czym dopuszcza się odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony
nie będzie mniejszy od wynikającego z treści podanej.
11. Dla przyjętych przez oferenta warunków fakultatywnych (załącznik nr 4), obowiązują ustalenia i
zapisy wymaganych warunków ubezpieczenia i definicji klauzul i ryzyk ubezpieczeniowych –
zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz 5.
12. W ciągu okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia następować będą niżej wymienione korekty
dotyczące sum ubezpieczenia:
a. zmniejszenia majątku – rozliczenie po zakończonym okresie ubezpieczenia według zasady pro
rata temporis od dnia wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych.
b. zwiększenia majątku – mienie, w którego posiadanie wejdzie ubezpieczający na zasadach
klauzuli automatycznego pokrycia będą stanowiły podstawę do proporcjonalnego naliczenia
składki według taryf i zasad przyjętych w przetargu.
c. klauzula automatycznego pokrycia.
13. Korekty danych majątkowych będą zgłaszane pisemnie, faksem lub mailem do ubezpieczyciela
lub prowadzącego obsługę Gminy brokera.
14. Wszystkie limity podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
dotyczą
rocznego okresu ubezpieczenia
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ZAŁĄCZNIK NR 4

Fakultatywne warunki ubezpieczenia
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – 7 %.
Warunek fakultatywny
Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek
nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń
A
stolarki okiennej bez limitu – do wysokości sum ubezpieczenia
Brak włączenia
Włączenie ryzyka dewastacji dla budynków i budowli, urządzeń i
wyposażenia oraz elementów stałych z rozszerzeniem o „graffiti” –
B
limit 100.000 zł
Brak włączenia
Włączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami
ziemnymi oraz robotami budowlanymi, na prowadzenie których
C wymagane jest pozwolenie na budowę – limit odpowiedzialności
500 000,00 zł,
Brak włączenia
Franszyza integralna równa 0,00 PLN
D
Franszyza integralna równa 200,00 PLN
Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto i
odtworzeniowej, które nie będzie remontowane lub odtwarzane,
E wysokość odszkodowania zgodna z przyjętymi sumami bez
potrącania stopnia zużycia technicznego
Brak akceptacji
Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prac
F remontowo – budowlanych lub katastrofy budowlanej w limicie
1.000.000 zł
Brak włączenia w limicie 1.000.000 zł.
W przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności ubezpieczający
będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na
G
warunkach zawartej umowy
Brak włączenia
Włączenie klauzuli prewencyjnej
H
Brak włączenia
RAZEM:
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź
Lp.

*

Liczba pkt.
15
0
10
0
10
0
10
0
20
0
15
0
10
0
10
0
X

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku – 2%.
Lp.
A

B

Warunek fakultatywny
Franszyza integralna równa zero
Franszyza integralna równa 100,00 zł
Objęcie ochroną ubezpieczeniową urządzeń i wyposażenia
zainstalowanego poza budynkami (z włączeniem: ogrodzeń, krat,
kratek ściekowych, pokryw, itp. za wyjątkiem kamer i urządzeń
stanowiących zabezpieczenie, które objęte są ochroną w zakresie
obligatoryjnym) z limitem odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia

*

Liczba pkt.
10
0

20

30

Brak włączenia ochrony
Zwrot kosztów remontu lub naprawy zabezpieczeń z dodatkowym
C limitem 20 000 zł
Brak włączenia
Uznanie
za
wystarczające
stosowanie
jednego
zamka
D
wielozapadkowego lub kłódki bez dodatkowych zabezpieczeń
Nie uznanie
Objęcie ochroną kradzieży zwykłej z limitem 10.000 zł pod warunkiem
zgłoszenia
tego
faktu
na
policję
przez
E
ubezpieczającego/uprawnionego
Brak włączenia
W przypadku wyczerpania limitów odpowiedzialności ubezpieczający
będzie miał prawo do wystąpienia o uzupełnienie limitów na
F
warunkach zawartej umowy
Brak włączenia
RAZEM
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź

0
10
0
10
0
30
0
20

X

Ubezpieczenie elektroniki – 2%.
Warunek fakultatywny
Franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł
A
Brak franszyzy redukcyjnej
Objęcie ochroną szkód powstałych wskutek działania wirusów
B komputerowych oraz hakerów z limitem w wysokości 50 000 zł
Brak włączenia
Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe
wskutek strajków, zamieszek i/lub rozruchów oraz wskutek aktów
C
terroryzmu w ramach sum ubezpieczenia
Brak włączenia
Włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód
D
Brak włączenia klauzuli
Włączenie kradzieży zwykłej z limitem 10 000 zł pod warunkiem
zgłoszenia
tego
faktu
na
policję
przez
E
ubezpieczającego/uprawnionego
Brak włączenia
Objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przecięciem pomimo
nieodpowiednich zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – limit
F
5 000,00 zł,
Brak włączenia
RAZEM:
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź
Lp.

*

Liczba pkt.
0
20
15
0
15
0
15
0
20
0
15

X
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Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia - 7%.

Lp
A

B

C

D

Warunek fakultatywny
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych równa zero
Franszyza integralna w szkodach rzeczowych w wysokości 200 zł.
Włączenie
odpowiedzialności
za
skutki
uchybień
natury
organizacyjnej, administracyjnej i porządkowej w związku z
prowadzoną działalnością statutową – czyste straty finansowe – w
limicie 100.000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia

*

Liczba pkt.
10
0
35

Limit zgodny z warunkami wymaganymi
Włączenie ryzyka szkód osobowych, do naprawienia których
Ubezpieczający zobowiązany jest w oparciu o zasadę słuszności
Brak włączenia
Klauzula odtworzenia sumy

0
15
0

Niniejszym postanowieniem strony uzgadniają, że suma
ubezpieczenia/limit odpowiedzialności będzie odtworzony na
wniosek
Ubezpieczonego
w przypadku szkody.

15

Składka za doubezpieczenie będzie naliczana w systemie pro rata
temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od
wartości, o którą uległa obniżeniu suma ubezpieczenia/limit
odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia szkody
Brak włączenia
Ustanowienie dodatkowego limitu ponad sumę gwarancyjną na koszty
wynagrodzenia rzeczoznawców oraz ekspertów, jak również koszty
E obrony sądowej w tym wynagrodzenia adwokatów - limit 100 000,00
zł.
Brak włączenia
RAZEM:
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź

0
25
0
x

Ubezpieczenia komunikacyjne – 2%.
Lp.

Warunek fakultatywny
Franszyza integralna w ubezpieczeniu AC równa zero
A
Franszyza integralna w ubezpieczeniu AC w wysokości do 200,00 zł
Nieredukcyjność (tj. niewyczerpywalność) sumy ubezpieczenia w przypadku
B wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC
Brak włączenia
Uznanie deklarowanych przez Ubezpieczającego wartości pojazdów i
przyjęcie ich jako obowiązujących sum ubezpieczenia, w przypadku szkody
całkowitej wysokość odszkodowania wypłacana do wysokości
deklarowanych sum ubezpieczenia pojazdów
Uznanie sumy ubezpieczenia dla pojazdów użytkowanych do 6 miesięcy
C
od daty pierwszego zakupu, ubezpieczanych wg wartości fakturowej,
w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłacane do pełnej
wartości fakturowej
Wypłata odszkodowania do wartości rynkowej pojazdu w dniu szkody
Włączenie Klauzuli przeoczenia terminu badań technicznych. Ochroną będą
D pokryte szkody powstałe do 30 dni po wygaśnięciu ważności badania.
Brak włączenia klauzuli przeoczenia
* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź

*

Ilość pkt.
40
0
30
0
10

10
0
10
0
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ZAŁĄCZNIK NR 5
DEFINICJE NIEKTÓRYCH RYZYK I KLAUZUL UBEZPIECZENIOWYCH
• klauzula przepięć:
o brzmieniu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie
ubezpieczenia, powstałe wskutek przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi lub
innymi zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym
szkody następcze, a także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które odpowiedzialność
ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie
ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego
ubezpieczenia. Górny pułap odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 100.000 zł”.
dotyczy: ogień i inne zdarzenia losowe.
• klauzula reprezentantów:
z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego
niedbalstwa przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego
uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa
uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem samorządowym, z wyłączeniem
pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot.
dotyczy: ogień i inne zdarzenia losowe oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
• klauzula ograniczenia proporcji:
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:
- niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia i
wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),
- wysokość szkody nie przekracza 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego
w systemie sum stałych;
dotyczy: ogień i inne zdarzenia losowe oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
• klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym:
odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy
ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez
fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości i wydajności w stosunku do
sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz
opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.
dotyczy: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
• klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym:
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24 godzin)
jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.)
Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do
samodzielnej likwidacji szkody sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i
rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, 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: ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
• klauzula warunków i taryf:
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia
(gwarancyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla
polisy zasadniczej.
dotyczy: wszystkich ubezpieczeń.
• klauzula okolicznościowa
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Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne
odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na
prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody (nie dotyczy OC).
• klauzula mienia ruchomego:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy
są w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod
warunkiem, ze znajduje się na terenie RP. Limit w wysokości nie niższej niż 30.000 zł.
dotyczy: ogień i inne zdarzenia losowe oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
• klauzula automatycznego pokrycia:
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia,
uzgadnia się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do ustalonego limitu, obok
wymienionych w polisie wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym
związanego, po warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni
od daty przyjęcia inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego. Limit wzrostu sumy
ubezpieczenia: 30% ogólnej sumy ubezpieczenia. Termin rozliczenia: w ciągu 30 dni po
zakończeniu okresu ubezpieczenia, na podstawie obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek
dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia w systemie pro-rata.
dotyczy: ogień i inne zdarzenia losowe oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
• klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc:
Ustala się, iż uruchamiane przez Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności
będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona
wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie pro-rata. Termin zgłaszania: w
ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki.
dotyczy: wszystkich ubezpieczeń.
• klauzula kosztów dodatkowych:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek
zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z łącznym rocznym limitem odpowiedzialności 10% sumy
ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka odrębnie dla każdej lokalizacji.
a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia.
b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku.
c) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego
bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia.
d) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej.
e) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane
z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody podlimit nie więcej niż 50 000 zł.
dotyczy: ogień i inne zdarzenia losowe oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.
•
klauzula stempla bankowego: „za datę zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się
datę stempla pocztowego lub bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym.
Za datę zapłaty uważa się też przyjęcie przez system bankowy polecenia zapłaty w systemie
elektronicznym poprzez Internet, pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały się
środki wystarczające na pokrycie zobowiązania wobec Ubezpieczyciela”.
dotyczy: wszystkich ubezpieczeń.
•
klauzula lokalizacji: ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy
wszystkich dowolnych lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie
należące do Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na
wszystkie miejsca prowadzenia przez niego działalności.
•
klauzula pro rata temporis: wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy
ubezpieczenia, w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w
systemie pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
•
klauzula zgłaszania szkód: Ubezpieczający/uprawniony ma obowiązek zgłoszenia szkody w
ciągu pięciu dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że
OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody. Broker w porozumieniu z ubezpieczycielem w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sporządzi instrukcję likwidacji szkód wraz z informacją o
sposobie powiadamiania o zmianach w składnikach majątkowych.
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klauzula rezygnacji z potrącania należnych rat składki: ustala się, że jeżeli składka została
rozłożona na raty, w przypadku powstania szkody, Ubezpieczyciel rezygnuje z potrącania z
odszkodowania nieopłaconej części składki (rat niewymagalnych).
klauzula przewłaszczenia: z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych
warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia
ruchomego należącego do ubezpieczającego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem
własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba, że
własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela.
klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w niniejszej ofercie Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku
z prowadzeniem robót budowlano-montażowych w mieniu będącym:
a) przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
b) przedmiotem robót budowlano-montażowych do kwoty 100 000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w zakresie określonym w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót
budowlano-montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji
dachu oraz roboty budowlano-montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego
w obiektach oddanych do użytkowania /eksploatacji.
klauzula pokrycia kosztów architektów, inżynierów oraz konserwatorów zabytków:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć do ustalonego limitu, wszelkie uzasadnione i
udokumentowane koszty i opłaty specjalistów, związane z przygotowaniem dokumentacji
projektowej i konstrukcyjnej niezbędnej do przywrócenia mienia do stanu sprzed dnia szkody,
poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego
objętego pokryciem.
Limit odpowiedzialności 100 000 zł.
klauzula inflacyjna:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że suma ubezpieczenia
środków trwałych określona w wartości odtworzeniowej/ rzeczywistej, będzie aktualizowana wg
wskaźnika inflacji podawanego przez Główny Urząd Statystyczny – maksymalnie do 6 % w skali
roku.
Indeksacja sumy ubezpieczenia będzie następowała wg wskaźnika inflacji aktualnego na dzień
szkody, liczonego w stosunku do początku okresu ubezpieczenia.
Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za ubezpieczenie budynków, budowli, maszyn,
urządzeń i wyposażenia – stanowiących środki trwałe, stanowi zindeksowana suma ubezpieczenia
ustalana odrębnie dla każdej pozycji ujętej w ewidencji środków trwałych zgodnie z
postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia.
klauzula wypłaty zaliczek:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony
uzgodniły, że:
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet
odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już
powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została
bezspornie stwierdzona.
katastrofa budowlana:
katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego
części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek
szczelnych i obudowy wykopów wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. Limit na
jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 500.000 PLN.
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klauzula rozstrzygania sporów:
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Ubezpieczającego.
klauzula odpowiedzialności:
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu
ubezpieczenia.
Klauzula „prewencyjna” - klauzula fakultatywna
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia,
uzgadnia się ubezpieczenie „prewencyjne” tj. dodatkową kwotę służącą do wyrównania
niedoubezpieczenia, które może powstać w wyniku wzrostu wartości mienia lub podwyższenia
stanu zapasów.
Limit ubezpieczenia: 500 000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia).

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń powstałych w okresie
ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod warunkiem zgłoszenia szkody
w terminach ustawowo określonych.
Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans).
Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo
nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby
osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).
Wybrane definicje ryzyk.
1. Pożar - Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i
rozszerzył się o własnej sile.
2. Uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na
ubezpieczone mienie.
3. Eksplozja - Za eksplozję uważa się nagłą zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołanych ich właściwością do rozprzestrzeniania
się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innego tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania
szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w
takich rozmiarach, iż w skutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie
ciśnień.
Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym.
4. Upadek statku powietrznego - Za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź
przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a
także upadek jego części lub przewożonego ładunku.
5. Huragan - Za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek ustalonej przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW
wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich
powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.
6. Powódź - Za powódź uważa się zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które
powstało w wyniku np.: wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub
przepływających), topnienia kry lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów
lodowych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych.
7. Grad - Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych.
8. Osuwanie się ziemi - Za osuwanie się ziemi uważa się ruch ziemi na stokach, nie spowodowane
działalnością człowieka.
9. Zapadanie się ziemi - Za zapadanie ziemi uważa się obniżenie terenu spowodowane przez
próżnie w strukturze ziemi.
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10. Lawina - Za lawinę uważa się gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał,
kamieni lub błota ze zboczy górskich.
11. Uderzenie pojazdu - Za uderzenie pojazdu uważa się bezpośrednie uderzenie w ubezpieczony
przedmiot pojazdu drogowego lub szynowego, ewentualnie jego części lub przewożonego ładunku,
nie należącego do ubezpieczającego i nie będącego pod jego kontrolą.
12. Trzęsienie ziemi - Za trzęsienie ziemi uważa się naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej.
13. Deszcz nawalny - Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności, co
najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości
uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu
ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.
14. Huk ponaddźwiękowy - Za huk ponaddźwiękowy uważa się falę uderzeniową wytworzoną przez
statek powietrzny podczas przekraczania bariery dźwięku.
15. Śnieg - Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia w wyniku:
- bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia,
- zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiadującego na mienie
ubezpieczone.
16. Dym i sadza - Za dym i sadzę uważa się zawiesinę cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim
skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym
funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających
17. Szkody wodociągowe - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych
cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z
przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych
instalacji (również wskutek pęknięcia lub zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych
związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń
kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar),
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów.
18. Katastrofa budowlana - Za katastrofę budowlaną uważa się szkody powstałe w ubezpieczonym
mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części,
w rozumieniu Prawa budowlanego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.)
19. Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody
powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub
zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych
przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i
podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu,
zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i
zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia.
20. Dewastacja - Za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego
mienia przez osoby trzecie w związku z kradzieżą lub bez takiego związku ( bez konieczności
pokonania zabezpieczeń),
21. Kradzież z włamaniem - Za kradzież z włamaniem rozumie się:
- zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu
przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem
oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku,
22. Rabunek - Za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia, gdy:
- sprawca dokonał zaboru mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia albo z
doprowadzeniem lub wykorzystaniem stanu nieprzytomności lub bezbronności osób działających
imieniu ubezpieczającego lub u niego zatrudnionych, albo ubezpieczonego.
- sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub schowka
objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył
kluczami zrabowanymi.
- zabór mienia usiłowany lub dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego
zamknięciem, jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte, jako dowód potajemnego ukrycia.

37

Załącznik nr 6: Dane do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
W
tym
nau
czy
ciel
e

Iloś
ć
ucz
nió
w

Przewidy
wany
fundusz
wynagro
dzeń*

10,00

5

84

353 831

NIP

REGON

EKD

Zatrud
nienie
ogółe
m

8411Z

55,00

Wpływy
za
wynajem
sal

Lp

Nazwa jednostki

adres

telefon, fax

e-mail

osoba
odpowiedzialna
za ubezpieczenia

1

Urząd Miesjki W
Sierpcu

ul. Piastowska 11a

024-275-8633 fax

sekretarz@u. sierpc.pl

Barbara DobiesWojciechowska

776-100-23-06

000525978

2

Miejskie
Przedszkole Nr1
w Sierpcu
"Słoneczna
Jedyneczka"

09-200 Sierpc, ul.
Kwiatowa 4

24 2751311

mp1@edu.sierpc.pl

Alicja Pawlak

776-15-60-319

000903570

3

Miejskie
Przedszkole nr 2

09-200 Sierpc ul.
Narutowicza 9

242753436

mp2@edu.sierpc.pl

Jolanta
Golatowska

776-156-03-25

610023865

853212

22,00

11

170

725 140

Miejskie
Przedszkole Nr 3
Miejskie
Przedszkole Nr 4
im. Czerwonego
Kapturka
Gimnazjum
Miejskie im. M.
Kopernika

09-200 SIERPC, UL.
PIASTOWSKA 33

24 275 27 52

mp3@edu.sierpc.pl

Marzanna
Domżalska

776-156-12-18

610023842

85 10Z

18,00

8

108

533 081

Sierpc 09-200, ul.
Kwiatowa 4

242753425

mp4@edu.sierpc.pl

Marzanna
Kupniewska

776-156-03-31

610023859

8010A

16,00

6

106

469 780

09-200 Sierpc, ul.
Braci Tułodzieckich2

242751175

gm@edu.sierpc.pl

Aleksandra
Grzybowska

7 761 561 307

611073233

8531A

64,00

49

511

2 604 807

14 650

Szkoła
Podstawowa nr 2

09-200 Sierpc, ul.
Płocka 38a

242752253

776-156-12-24

000630534

8520Z

55,00

37

550

2 236 410

47 300

09-200 Sierpc ul.
Konstytucji 3-Maja 8

024-275-2644

sp3@edu.sierpc.pl

Elżbieta Sylwia
Maszerowska

776-156-12-47

000903200

801013

66,00

47

602

53 541

57 193

09-200 Sierpc, ul.
Plocka 30

24 275 13 56

mbp@sierpc.pl

Alina Górczyńska

7760003835

000866314

9101A

12,00

376 000

18 800

4

5

6
7

8

9

Szkoła
Podstawowa nr 3
im.ks.Jana
Twardowskiego
w Sierpcu
Miejska
Biblioteka
Publiczna

10

Dom Kultury w
Sierpcu

Armii Krajowej nr 1c

242752493

dksierpc@interia.pl

dyr. E Wysocka

776-135-6435

000843572

9004Z

11,00

11

MOPS

ul. Świętokrzyska 12,
09-200 Sierpc

(24) 275-4644

mops_sierpc@poczta.
onet.pl

Małgorzata Ulicka

776-144-11-29

004730681

8899Z

30,00

933 900

13

MOSiR

09-200SIERPC UL
śWIETOKRZYSKA26

242753695

s.urbanowicz@mosir.s
ierpc.pl

Stanislaw
Urbanowicz

3,25

84 000

14

Pracownia
Dokumentacji
Dziejów Miasta
Sierpc

09-200 Sierpc
ul. Płocka 30
(budynek Miejskiej
Biblioteki Publicznej)

24 275 37 92

t.krukowski@pracown
ia.sierpc.pl

Tomasz
Krukowski - Dyrektor

7 761 659
408

776-16-55-333

141247850

141090287

9232Z
(PKD)

3,00

85 600

16 920

Inne
wpływ
y**

219,69
5 zł obiady

30 000
2,1
(dwie osoby
na pełen
etat,
jedna osoba
na 1/8 etatu)
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Załącznik nr 7: Dane do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
Lp

1

2

3

Nazwa jednostki

Budynki wg
wartości
księgowej brutto

Urząd Miejski w
Sierpcu

1 799 900,00 zł

Urząd Miejski w
Sierpcu (
budynek przy ul.
Armii Krajowej1)
Urząd Miejski w
Sierpcu budynek
przy ul.
Swiętokrzyskiej
12
Miejskie
Przedszkole Nr1
w Sierpcu
"Słoneczna
Jedyneczka"
Miejskie
Przedszkole nr 2
w Sierpcu
ul.Narutowicza 9

Budowle

Maszyny i
urządzenia

Wyposażeni
e*

Środki
obrotowe**

Mienie
pracownicze**
*

Gotówka

Nakłady
adaptacyjne

Mienie
niskocenne

439 346,00
zł

537 671,00
zł

2 000,00 zł

44 000,00 zł

20 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

księgozbió
r

Inne
(podać
jakie)

Razem

3 242 917,00 zł

140 147,00 zł

140 147,00 zł

2 329 166,26 zł

2 329 166,26 zł

673 347,00 zł

1 000,00 zł

15 000,00 zł

1 000,00 zł

8 000,00 zł

1 000,00 zł

3 500,00 zł

29 500,00 zł

14 000,00 zł

65 519,00 zł

2 000,00 zł

17 600,00 zł

3 000,00 zł

3 000,00 zł

778 466,00 zł

12 219,00 zł

43 248,00 zł

2 000,00 zł

14 400,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

359 713,86 zł

2 000,00 zł

4 000,00 zł

512 800,00 zł

39 132,27
zł

6 356 876,84 zł

4

Miejskie
Przedzskole Nr 3

268 864,86 zł

5

Miejskie
Przedszkole Nr 4

450 000,00 zł

12 000,00 zł

30 000,00 zł

2 000,00 zł

12 800,00 zł

5 341 562,55 zł

69 735,18 zł

853 246,84
zł

2 000,00 zł

51 200,00 zł

50 595,00 zł

367 000,00
zł

2 000,00 zł

44 000,00 zł

1 000,00 zł

26 627,76
zł

8 567 156,76 zł

433 134,39
zł

10 000,00 zł

53 600,00 zł

7 000,00 zł

74 341,00
zł

5 778 574,19 zł

6

7

8

Gimnazjum
Miejskie im.
M.Kopernika w
Sierpcu
Szkoła
Podstawowa Nr 2
w Sierpcu
Szkoła
Podstawowa nr 3
im.ks.Jana
Twardowskiego w
Sierpcu

15 982,00 zł

8 075 934,00 zł

Uwagi

5 200 498,80 zł

9

Miejska Biblioteka
Publiczna

400 000,00 zł

33 000,00 zł

17 028,00 zł

2 000,00 zł

8 000,00 zł

1 200,00 zł

388 000,00
zł

849 228,00 zł

9a

Filia nr 2

64 492,00 zł

4 000,00 zł

4 000,00 zł

- zł

1 600,00 zł

- zł

90 000,00
zł

164 092,00 zł

10

Dom Kultury w
Sierpcu

5 713,00 zł

248 249,00
zł

8 800,00 zł

2 500,00 zł

92,82 zł

265 354,82 zł

39

11

MOPS

13

MOSiR

14

Pracownia
Dokumentacji
Dziejów Miasta
Sierpc

76 704,00 zł

408 794,00 zł

25 152 706,47

203 179,82
zł

219 161,82
zł

147 004,91
zł

5 000,00 zł

24 000,00 zł

9 193,00 zł

2 920,00 zł

2 600,00 zł

9 257,00 zł

10 624,00 zł

727 569,18

2 780 918,14

80 000,00 zł

332 708,91 zł

626 686,82 zł

1 700,00 zł

32 920,00

292 300,00

118 700,00

200 000,00

200 000,00

630 693,85

5
000,00
zł

26 581,00 zł

5
000,00

30 359 969,46

zasób
fotograficzny,
kartograficzny i
dokumentacja:
5000 PLN
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Załącznik nr 8: Opis budynków

lp

Nazwa
jednostki

Adres

PIASTOWSKA
11A

1

URZĄD
MIEJSKI W
SIERPCU

Armii Krajowej

Rok
budow
y

Ilość
kondygna
cji

Powierzc
hnia
użytkowa
budynku

Konstrukcja ścian

Konstrukcja dachu

Pokrycie dachu

Zabezpiec
zenia
p.poż.
budynku
(Ilość
gaśnic /
hydrantów
)

1974

4

914,83

cegła pełna i styropian

stropodach

papa termozgrzewalna i
izolacja z pianki
poliuretanowej z pokryciem
elastimetrem

13/1

blacha

4/1

przed II
wojną
światow
ą

ul.
Świetokrzyska
12

1983

piwnica

62,00

2

379,50

piwnica
gospodarc
zy

36,30

parter

970,00

piwnica

120,00

zwirobeton, kamień
polny- fundamenty,
sciany cegła
ceramiczna, strop typu
cleina

dwuspadowy,

murowany

jednospadowy- drewiany

papa

cegła ceramiczna
pełna, ściany działowe
z betonu
komórkowego, płyta
gipsowo-kartonowa

stropodach niewentylowany
wykony na stropie
wielkoblokowym typu Żerań

płyta z wełny mineralnej, papa
termozgrzewalna

Wartość
(księgowa
brutto)

Uwagi

1 799 900,00 zł

140 147,00 zł

6/1
2 329 166,26 zł

2

Miejskie
Przedszkole
nr 1

09-200 Sierpc,
ul. Kwiatowa 4

w MP
nr 4

3

Miejskie
Przedszkole
nr 2

09-200 Sierpc
ul. Narutowicza

1985

2

1 194,77

wielkoblokowe- cegła
żerańska

Stropodach- płytki korytkowe,
otwarte wentylatory

2x papa termozgrzewalna

8/2

673 347,00 zł

4

Miejskie
Przedzskole
Nr 3

09-200 sierpc,
ul. Piastowska
33

1969

jedna,
częściowo
podpiwnic
zona

614,22

cegła ceramiczna
pełna

stropodach

2 x papa termozgrzewalna

3/1

268 864,86 zł

5

Miejskie
Przedszkole
Nr 4 im.
Czerwonego
Kapturka

09-200 Sierpc,
ul. Kwiatowa 4

1979 r

2

845,00

pustak,cegła

stropodach

papa

7/2

450 000,00 zł
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6

Gimnazjum
Miejskie im.
M.
Kopernika w
Sierpcu

7

Budynek
SzP Nr 2

7a

Hala
Sportowa
SzP nr 2 z
pawilonem
dydaktyczny
m

8

Szkoła
Podstawowa
nr 3
im.ks.Jana
Twardowski
ego w
Sierpcu budynek
szkoły

8a

łącznik
"Leonium"

8b

ul. Braci
Tułodzieckich
2, 09-200
Sierpc

1929
stara
część
szkoły
1998
moderni
zacja
budyne
k
oddany
do
użytku
w 2001
r.

3, 4

2244,87

cegła pełna

drewno

dachówka

13/5

5 341 562,55 zł

1890

2

935,52

cegła pełna palona

płatniowo-kleszcowa

blacha ocynkowana

10/6

1 008 718,00 zł

2002

2

2228,72

pustak ceramiczny

drewniana

blacha trapezowa ocieplana

5/4

7 067 216,00 zł

1961

3

2456,00

murowana

żelbetowa

stropodach

17 gaśnic/8
hydrantów

09-200 Sierpc,
ul. Płocka 38a

dotyczy całości poz. od 1
do 4

5 200 498,80 zł
09-200 Sierpc
ul. Konstytucji
3-Maja 8

papa termozgrzewalna 2warstwowa

1987

3

1251,00

murowana

żelbetowa

sala
sportowa 1

1961

1

162,00

murowana

żelbetowa

8c

sala
sportowa 2

1987

1

288,00

murowana

żelbetowa

9

Biblioteka
Główna

lata 40

4 (łącznie
z piwnicą)

928,00

muriowany z cegły
palonej

stropodach z gruzu

papą asfaltową

5 gaśnic

400 000,00 zł

lata 60

1
(częściow
o
podpiwnic
zony)

79,00

murowany

więźba drewniana

blachodachówka

1 gaśnica

64 492,00 zł

9a

Fila nr 2

Płocka 30

Narutowicza 27
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10

Dom Kultury
w Sierpcu

11

MOPS

12

MOSiR
Sierpc

12a

STADION

13

Pracownia
Dokumentac
ji Dziejów
Miasta
Sierpc;
Pracownia
mieści się
w budynku
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej - wynajmuje
2
pomieszcze
nia. Nie
posiada
własnego
budynku

Armii Krajowej
nr 1c

Budyne
k
stanowi
wąłsnoś
ć
Urzędu
Miejskie
go w
Sierpcu

Świętokrzyska
26

1980

1

240,00

pustak

plyty betonowe

papa termoizolacyjna

408 794,00 zł

320,00

09-200 Sierpc;
ul. Płocka 30
(budynek
Miejskiej
Biblioteki
Publicznej)

powierzch
nia
użytkowa
wynajmow
dane w
anych
zakresi
pomieszcz
e
Pracownia
eń: 2x
adminis
mieści się 14,35=28,
tratora
70 m2;
na
dane w zakresie
budynk
ostatnim powierzch administratora budynku
u(drugim) nia całego
- Miejskiej Biblioteki
Miejskie
piętrze
budynku Publicznej
j
budynku
dane w
Bibliote
zakresie
MBP
ki
administra
Publicz
tora
nej
budynku Miejskiej
Biblioteki
Publicznej

1 323 520,00 zł

dane w zakresie
administratora budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

dane w zakresie
administratora budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej

w obydwu
wynajmow
anych
pomieszcz
eniach
Pracowni
znajdują
się
gaśnice,
certyfikowa
ne, z
aktualnym
przegląde
m - po
jednej
sztuce na
każde
pomieszcz
enie.
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Załącznik nr 9 : Dane do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Lp
1

2
3
4

Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Sierpcu
Miejskie Przedszkole Nr1 w Sierpcu
"Słoneczna Jedyneczka"

Miejskie Przedszkole nr 2 w Sierpcu
Miejskie Przedzskole Nr 3
Miejskie Przedszkole Nr 4

5
6
7

Gimnazjum miejskie im. M.Kopenika
SzP nr 2 w Sierpcu
Szkoła Podstawowa nr 3 im.ks.Jana
8 Twardowskiego w Sierpcu
9
Miejska Biblioteka Publiczna
10 Dom Kultury w Sierpcu
11 MOPS
12 MOSiR
Pracownia Dokumentacji
13 Dziejów Miasta Sierpc
razem:

Lp.

1

Urząd Miejski w
Sierpcu

Sprzęt
stacjonarny

Sprzęt
przenośny

Monitoring

Oprogramowanie

Razem

161 115,00 zł

20 913,00 zł

144 308,00 zł

157 497,00 zł

483 833,00 zł

7 076,00 zł

11 309,00 zł

5 000,00 zł

23 385,00 zł

3 379,95 zł
4 662,00 zł

640,68 zł
2 899,00 zł

4 020,63 zł
7 561,00 zł

7 260,00 zł
172 887,78 zł
70 681,00 zł

26 236,00 zł
6 886,00 zł

68 590,56 zł
18 000,00 zł

41 646,13 zł
10 000,00 zł

7 260,00 zł
309 360,47 zł
105 567,00 zł

70 710,99 zł
14 928,00 zł
10 500,00 zł

15 493,63 zł
2 100,00 zł
6 194,00 zł

22 780,45 zł
- zł

2 298,00 zł
- zł

22 550,01 zł
15 001,05 zł
11 674,14 zł
572 425,92

5 970,06 zł
98 641,37

253 679,01

4 087,00 zł
2 342,40 zł

111 283,07 zł
17 028,00 zł
16 694,00 zł
26 637,01 zł
17 343,45 zł

1 864,78 zł
224 735,31

19 508,98 zł
1 149 481,61

Przedmiot

Rodzaj, typ lub model, nr inwentarzowy

KOPIARKA
KOPIARKA
KOPIARKA
KOMPUTER
KOMPUTER
DRUKARKA
DRUKARKA
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
DRUKARKA

SHARP NR 1333
NR 1353
NR1354
NR 1429
NR 1430
LASER NR 1435
LASER NR 1436
NR 1323
NR 1324
NR 1325
NR 1326
PLATER HP NR 1330/1330-1

Rok produkcji

Wartość księgowa
brutto w zł

2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005

2 428,00 zł
4 684,00 zł
4 684,00 zł
3 659,00 zł
4 721,00 zł
2 061,00 zł
2 066,00 zł
6 283,00 zł
4 941,00 zł
6 283,00 zł
6 283,00 zł
9 547,00 zł

Sieć1

Instalacja
2
przeciwprzepięciowa

Tak
Tak

Tak
tak

TAK
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
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KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER
KOMPUTER

INTAV NR 1334
INTAV NR 1335
INTAV NR 1336
INTAV NR 1337
INTAV NR 1338
OPTIMUS, NR 1351
PENTIUM, NR 1352
NR 1409
NR 1410
ZESTAW KOMPUTEROWY XPP BASIC
ZESTAW KOMPUTEROWY XPP
BASIC,NR1495

2005
2005
2005
2005
2007
2005
2005
2006
2006
2007
2007

4 206,00 zł
3 193,00 zł
3 477,00 zł
3 932,00 zł
3 347,00 zł
4 928,00 zł
6 085,00 zł
3 496,00 zł
3 789,00 zł
3 196,00 zł
3 483,00 zł

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak

KOMPUTER

ZESTAW KOMPUTEROWY XPP BASIC ,
NR 1496

2007

4 069,00 zł

Tak

Tak

Komputer

ZESTAW KOMPUTEROWY XPP BASIC
NR 1497

2007

3 453,00 zł

Tak

Tak

KOMPUTER

ZESTAW KOMPUTEROWY XPP BASIC
NR 1498

2007

3 196,00 zł

Tak

Tak

KOMPUTER

ZESTAW KOMPUTEROWY XPP BASIC
NR 1499

2007

3 196,00 zł

Tak

Tak

MONITOR KOM.
KOMPUTER PRZENOŚNY
KOMPUTER PRZENOSNY
Komputery (stacja dysków)
Monitor

LCD 17 LG NR 1500
FUTISJU ESPRIMO V 5505 NR 1538
LENORO R61 T8100, NR 1551
Stacja dysków z 2008 r. / nr 1588-1592
Monitory zakupione w 2008 r / nr 15931600

2007
2007
2008
2008
2008

567,00 zł
2 898,00 zł
3 430,00 zł
5 795,00 zł
7 991,00 zł

Tak
Nie
Nie
Tak
Tak

Tak
Nie
Nie
Tak
Tak

Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
komputer
Zestaw komputerowy
Zestaw komputerowy
skaner
notebook samsung
monitor lcd
drukarka Hp laser jet 2055D
drukarka HP Dejet 2280

Nr Ew. 1625
Nr 1626
Nr 1629
nr 1642
nr 1643
nr 1651
nr 1653-1654
nr 1662
nr 1663-1664
nr 26/5/UM/09
nr 27-16/um/09

2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009

1 879,00 zł
1 854,00 zł
1 834,00 zł
1 220,00 zł
3 184,00 zł
1 663,00 zł
1 100,00 zł
1 961,00 zł
1 100,00 zł
1 452,00 zł
250,00 zł

Tak
Tak
Tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

Tak
Tak
Tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

projektor
Zestaw komputerowy- jednostka
Zestaw komputerowy- jednostka
monitor lcd

optoma ep 1690 nr 1529
nr 1674
nr 1676
nr 1681-1682

2007
2010
2010
2010

6 371,00 zł
2 044,00 zł
3 305,00 zł
1 290,00 zł

tak
tak
tak

tak
tak
tak
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2

Miejskie Przedszkole
nr 1 w Sierpcu

Zestaw komputerowy- jednostka
aparat fotograficzny FUJI
Drukarki
Drukarki
Drukarka
notebook asus 1201 KA
drukarki
urządzenie wielofunkcyjne
jednostka komputerowa
monitor samsung
notebook
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
oprogramowanie
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring
monitoring

nr 1352-1
32/13/Um/2010
HP Offgicejet 6000
HP laserjet
Helwett Pachrad nr 28/19/UM
nr 29/9/UM
canon Mp 250 nr 29a/16/um
nr 29a/7/um
nr 1718-1
nr 1718
nr 1730
FK
podatki
USC
EDG
Ewidencja Ludności
EGBeWIN
EW MAPA
LEX POLONICA
GOMIG
ewidecja dróg
wieczyste uzytkowanie
mapa numeryczna
budżet jst
Autodesk
MAPVIEW DESKTOP
alkohole
kadry-płace
kasa/win
kamera z osprzetem
kamera z osprzetem
kamera z osprzetem
kamera z osprzetem
kamera z osprzetem

2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2006
2005
2005
2006
2006
2006
2008
2008
2009
2010
2010

2 391,00 zł
1 453,00 zł
476,00 zł
1 684,00 zł
949,00 zł
1 380,00 zł
300,00 zł
450,00 zł
2 980,00 zł
671,00 zł
3 420,00 zł
10 614,00 zł
5 980,00 zł
7 015,00 zł
1 220,00 zł
2 245,00 zł
2 500,00 zł
6 319,00 zł
17 422,00 zł
1 037,00 zł
34 879,00 zł
2 928,00 zł
29 280,00 zł
6 588,00 zł
12 276,00 zł
4 758,00 zł
1 901,00 zł
4 057,00 zł
6 478,00 zł
22 590,00 zł
25 730,00 zł
65 867,00 zł
15 225,00 zł
14 896,00 zł

tak
nie
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

tak
nie
nie
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak

laptop z oprogramowaniem

ASUS EEEPC1000 HD

2008

2 500,00 zł

NIE

tak

projektor

BENO MP512

2008

1 650,00 zł

NIE

tak

zestaw nagłośnieniowy

KOLUMNA 150W, statyw,mikrofony 2szt.

2008

2 000,00 zł

drukarka

HP DESKJET D4360

2008

270,00 zł

Aparat fotograficzny

CANON

2008

499,00 zł

kopiarka

Panasonic DP8016

2008

3 660,00 zł
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Aparat fotograficzny

Panasonic

2010

690,00 zł

kamera

IVC

2010

1 500,00 zł

laptop z oprogramowaniem

SAMSUNG R540- JA 04PL

2010

2 200,00 zł

zestaw komputerowy

monitor LG, komputer Glite

2007

3 416,00 zł

oprogramowanie
3

4

5

6

Miejskie Przedszkole
nr 2 w Sierpcu

Miejskie Przedszkole
nr 3 w Sierpcu

Miejskie Przedszkole
Nr 4 w Sierpcu

Gimnazjum miejskie
im. M.Kopenika

Zestaw komputerowy

tak

tak

tak

tak

5 000,00 zł
Awast 4 Professional edidition /śr trwały Dz.VII
k.66/42/6

2007

3 379,95 zł

Aparat cyfrowy + karta pamięci

Panasonic DMC- LS2 / DZ.VI k. 65/50/19

2006

640,68 zł

nie

nie

zestaw komputerowy stacjonarny

ML5435CARODO FW 400APN

2009

2 914,00 zł

nie

nie

Acer X1130P DLP Projektor EMEA

QSV0904 nr in. Dz. II, k-to 4, poz. 16

2009

1 748,00 zł

nie

nie

Laptop SAMSUNG

R540-JA04PL

2010

2 200,00 zł

nie

nie

aparat fotograficzny cyfrowyFUJIFILM

FINEPIX F70 EXR

2010

699,00 zł

nie

nie

zestaw komputerowy

zestaw komputerowy procesor Intel Core 2
DKO, dysk twardy HDD Samsung 250GB,
monitor LG LCD 19, klawiarura, myszoptyczna Dz.II - konto1

2007

3 416,00 zł

tak

tak

drukarka
KOPIARKA

Drukarka HP Photosmart C3180 - Dz.II - konto1
Kopiarka Panasonik DP-80-16 - Dz. II - konto
1

2007
2008

345,00 zł
3 499,00 zł

tak
tak

tak
tak

Drukarka

Brother

2007

305,00 zł

NIE

TAK

Pracownia komputerowa

ACTINA

2007

37 113,44 zł

TAK

TAK

36 817,91 zł

TAK

TAK

Zestaw komp.

Casade, LG

2007

2 215,00 zł

TAK

TAK

Telefax

Panasonic

2007

570,96 zł

Monitory LCD

Samsung SM 943

2008

999,99 zł

TAK

TAK

Zestaw komputerowy

DELL, HP

2008

3 498,96 zł

TAK

TAK

Aparat fotog.

Panasonic

2008

914,00 zł

NIE

NIE

Jednostka komp.

LG

2009

2 200,00 zł

TAK

Kamera

Sony

2009

1 590,00 zł

NIE

Kopiarka

Kyocera

3 001,20 zł

NIE

TAK

Tablica interaktywna

SMART

2009

20 000,00 zł

NIE

TAK

Laptop

ASUS

2009

2 690,00 zł

NIE

TAK

Laptop

ASUS

2009

2 690,00 zł

NIE

TAK

Drukarka laserowa

LEX MARK

701,50 zł

NIE

TAK

Zesatwy komputerowe

Intel i 3

2010

4 979,99 zł

TAK

TAk

Zestawy komputerowe

2010

7 566,00 zł

TAk

TAK

Ekran

2010

1 795,84 zł

NIE

TAK

2010

2 550,00 zł

NIE

TAK

Dz. II, k-to 4, poz. 19

(11 monitorów+ laptop+skaner+drukarka)
Pracownia komputerowa

TAK

(monitor+baza+drukarka)

Zestaw multimedialny

ekran NOBO, rzurnik ED-X24

NIE
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Zestaw multimedialny - 3 zestawy

ekran NOBO, rzurnik ED-X24

2010

7 649,99 zł

NIE

TAK

Rzutnik

Epson EMP -S 52

2010

1 268,00 zł

NIE

TAK

Rzutnik- 2 szt

NOBO Quantum 4013M

2010

Kopiarka

Kyocera

Zestaw interaktywny - 2 zestawy

tablice inert.SB 666,rzutniki ED-X24

2 923,00 zł

NIE

TAK

2 999,99 zł

NIE

TAK

2010

19 423,01 zł

NIE

TAK

Zestaw interaktywny - 2 zestawy

tablice inter SB 666, rzutniki ED-X24

2010

16 499,99 zł

NIE

TAK

Laptop

Samsung R540

2010

2 100,00 zł

NIE

TAK

Laptop

Samsung R540

2010

2 100,00 zł

NIE

TAK

Laptop

DELL Alumnium

2010

2 061,00 zł

NIE

TAK

Laptop

Lenovo B 560

2010

1 800,00 zł

NIE

TAK

Laptop

Lenovo B 560

2010

1 800,00 zł

NIE

TAK

Laptop

Lenovo B 560

2010

1 800,00 zł

NIE

TAK

Laptop

DELL RED M501R

2010

2 500,00 zł

NIE

TAK

Kopiarka

Kyocera

1 999,01 zł

NIE

oprogramowanie

7

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Sierpcu

monitoring
Komputer

Zestaw

2006

68 590,56 zł
1 814,00 zł

Komputer

Zestaw

2006

1 815,00 zł

Kserokopiarka

Ricoh Afieio 2018D

2006

6 000,00 zł

Rzutnik

NOBO ANATUM

2005

1 610,00 zł

Serwer

5107 ps/2

2006

4 249,00 zł

Zestaw kopmputer.

11 szt

2006

15 859,00 zł

Monitor

samsung LCD 710 szt 11

2006

8 580,00 zł

Komputer

przenośny NC 6120

2006

3 263,00 zł

Komputer

przenośny NC 6120

2006

3 623,00 zł

Zestaw kopmputer.

GF 9800GT 512MB 2 szt

2008
2009

2 904,00 zł
6 400,00 zł

Drukarko-kopiarka
Urządzenie wielofunkcyjne

HP Laserjet

Zestaw komp. do sali inform.

2009

1 450,00 zł

2010

20 000,00 zł
10 000,00 zł

oprogramowanie
8

Szkoła Podstawowa
nr 3 im.ks.Jana
Twardowskiego w
Sierpcu

TAK

41 646,13 zł

18 000,00 zł

monitoring
Zestaw komputerowy

Gr 4-491 poz.10

2007

2 339,00 zł

tak

tak

Zestaw komputerowy

Gr 4-491 poz.12

2007

2 488,00 zł

tak

tak

Zestaw komputerowy

Gr 4-491 poz.13

2007

3 602,12 zł

tak

tak

Zestaw komputerowy

Gr 4-491 poz.14

2007

3 281,80 zł

tak

tak

Zestaw komputerowy

Gr 4-491 poz.15

2007

3 063,70 zł

tak

tak

Zestaw komputerowy

Gr 4-491 poz.16

2007

2 758,70 zł

tak

tak

Zestaw komputerowy

Gr 4-491 poz.17

2007

2 668,70 zł

tak

tak

Zestaw komputerowy

Gr 4-491 poz.18

2007

3 650,00 zł

tak

tak
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9

10

Miejska Biblioteka
Publiczna

Dom Kultury w
Sierpcu

Komputer przenośny

Gr 4-491 poz.11

2007

5 411,92 zł

nie

nie

kserokopiarka

Gr 8-803 poz.2

2009

8 500,00 zł

nie

tak

cetrala telefoniczna

Gr 6-623 poz.1

2009

5 232,58 zł

nie

tak

monitoring wizyjny

Gr 6-624 poz.1

2008

22 780,45 zł

nie

nie

tablica interaktywna

Dział II konto 5 poz.13

2008

3 490,00 zł

nie

nie

wideoprojektor

Dział II konto 5 poz.14

2008

1 842,20 zł

nie

tak

Komputer przenośny

Dział V konto 29 poz.19

2008

3 180,00 zł

nie

nie

Zestaw komputerowy

Dział V konto 29 poz.22

2009

2 665,00 zł

tak

tak

zestawy komputerowe

Dział V konto 29 poz.22A-24

2010

8 997,00 zł

tak

tak

zestaw komputerowy

Dział V konto 29 poz.26

2010

2 799,00 zł

tak

tak

drularka HP

Dział V konto 29/1 poz.18/1

2009

1 150,00 zł

nie

tak

ksrokopiarka konica

Gr 8 - 803 poz.2

2009

8 500,00 zł

nie

tak
nie

pulpit lektora

Dział II konto 4 poz.44

2007

5 525,39 zł

nie

wiedoprojektor

Dzaił II konto 4 poz.46

2007

2 459,52 zł

nie

tak

przezprzewodowy zestaw nagłaśniający CD

Dział II konto 4 poz.54

2008

2 599,99 zł

nie

nie

program administrator stołówki

WNiP 020 poz.12

2010

949,00 zł

nie

nie

program komputerowy sekretariat szkoły
licencja

WNiP 020 poz.13

2010

1 349,00 zł

nie

nie

Komputer
Komputer
System aktywny (nagłośnienie)
Zestaw komputerowy
Drukarka laserowa
Rzutnik X1260

G.4; rozdz.491
G.4; rozdz.491
G.4; rozdz.491
G.4; rozdz.491
G.4; rozdz.491
G.4; rozdz.491

2007
2007
2006
2008
2008
2008

2 695,00 zł
3 583,00 zł
3 800,00 zł
3 200,00 zł
1 650,00 zł
2 100,00 zł

TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE

TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

zestaw komputerowy

nr 4/S/V/2006

2006

5 000,00 zł

nie

laptop

nr 5/S/V/2008

2008

4 824,00 zł

projektor

sanyo nr 1/VIII

2008

5 500,00 zł

2007

1 370,00 zł

nie
nie
nie

telefax Panasonic

11

12

MOPS

MOSiR

PROGRAM KOMPUTEROWY

LEX-0161 SIGMA; MOPS-31

2006

4 087,00 zł

TAK

TAK

ZESTAW KOMPUTEROWY

MAX DATA FAVORIT 5000/C351/512/160;
MOPS-ŚT 31

2006

4 998,01 zł

NIE

TAK

KOPIARKA CYFROWA

KYOCERA KM-1635; MOPS-ŚT 33

2008

3 740,00 zł

NIE

TAK

ZESTAW KOMPUTEROWY

INTEL PENTIUM CORE 2 DUO 2.5 GHZ

2009

3 370,99 zł

NIE

TAK

ZESTAW KOMPUTEROWY

INTEL PENTIUM CORE 2 DUO 3.0 GHZ

2009

3 461,01 zł

NIE

TAK

ZESTAW KOMPUTEROWY

INTEL PENTIUM DUAL CORE2.8 GHZ

2010

3 490,01 zł

TAK

TAK

TAK

TAK

ZESTAW KOMPUTEROWY

INTEL PENTIUM DUAL CORE2.8 GHZ

2010

3 489,99 zł

KOMPUTER

DZ.I K 3 nr 1

2008

4 588,89 zł

KOMPUTER-zestaw

DZ I K 3 nr 17

2009

2 472,94 zł

DRUKARKA

DZ I K 3 nr 2

2009

1 971,22 zł

NAGŁOSNIENIE STADIONU – zestaw
OPROGRAMOWANIE FK

DZ.I K 3 NR 7
WNI

DZ.I K 3 NR 15

2008

5 968,00 zł

2010

2 342,40 zł
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Drukarka HP LJ LASERCOLOR

PDDMS G.491 p.1

2007

1 205,36 zł

aparat cyfrowy Panasonic DMC-FZ50

PDDMS Dz. II k 1 nr 7

2007

2 030,08 zł

program Corel Paint Shop Pro XI

PDDMS G.8 p. 1

2007

364,78 zł

kopiarka Minolta 162 A3

PDDMS G.491p.4

2007

3 239,10 zł

PDDMS Dz. II k 1 nr 1

2007

649,00 zł

PDDMS Dz. II k 1 nr 2

2007

1 775,10 zł

Tel/FAX Panasonic
Pracownia
skaner EPSON 4490
Dokumentacji
Dziejów Miasta Sierpc dyktafon Olimpus

PDDMS Dz. II k 1 nr 3

2007

816,18 zł

laptop ICom SmartBook

PDDMS G.491 p. 2

2008

2 648,00 zł

dysk zewnętrzny

PDMS G. 491 p. 3

2010

475,80 zł

zestaw komputerowy stacjonarny

PDDMS G.491 p. 5

2007

4 805,58 zł

program do ewidencji zasobów

PDDMS G. 8 p.2

2009

1 500,00 zł

razem

1 149 481,61 zł
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Załącznik nr 10: Wykaz pojazdów

Właściciel

Nr nadw.

R.prod.

Ład./
ilość
miej
sc

Samochód
osobowy

TMBDC23U979018683

2007

5

1896

41 000,00

2011-05-16

2011-05-16

Skoda Octavia Combi

Samochód
osobowy

TMBHU41UX48764350

2004

5

1896

24 400,00

2011-11-01

2012-01-18

Opel, Combo, x

Samochód
osobowy

W0L0XCF0653024497

2004

5

1686

15 000,00

2012-01-09

2012-01-09

Daewoo, Lanos, x

Samochód
osobowy

KLATF486EWB225512

1998

5

1598

4 200,00

2011-12-20

2011-12-20

Nr rej.

Model

UM-Sierpc

WSE16KC

Skoda, Superb, Clasic

UM-Sierpc

WSEV962

UM-Sierpc

WSE77CC

Miejski Ośrodek
Pomocy
Społecznej
PBL7272

Rodzaj

Poj.

SU AC

Data końca
OC/nw

Data końca AC
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Załącznik nr 11: Zabezpieczenia przeciwkradziezowe
rodzaj alarmu antywłamaniowego

l.p

nazwa jednostki
lokalny

1

URZĄD MIEJSKI
W SIERPCU

2

Miejskie
Przedszkole
Nr1 w Sierpcu
"Słoneczna
Jedyneczka"

X

rodzaj dozoru placówki

rodzaj schowka na gotówkę

z
z
interwenc
powiadomie
ją załóg
w
poza
niem
patrolowy całodobowy godzinach godzinami
agencji
ch
pracy
pracy
ochrony lub
ochrony
policji
lub policji
X

X

x

X

kaseta
stalowa

X

3

Miejskie
Przedszkole n2
w Sierpcu

4

MIEJSKIE
PRZEDZSKOLE
NR 3

5

Miejskie
Przedszkole Nr 4

x

x

6

Gimnazjum
Miejskie im M.
Kopernika w
Sierpcu

x

x

7

Szkoła
Podstawowa nr 2

x

8

Szkoła
Podstawowa nr 3
im.ks.Jana
Twardowskiego
w Sierpcu

x

9

MBP, Płocka 30

X

-

-

-

-

-

X

9a

Filia nr 2,
Narutowicza 27

-

-

-

--

-

-

-

10

Dom Kultury w
Sierpcu

X

X

X

x

11

MOPS

x

x

x

x

x

x

tak

x

nie

X

tak

X

X

x

x

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

X

nie

x

x

X

tak

x

X

x

czy pokój kasowany
ma okratowane okna

czy pokój kasowy
ma minimum
drzwi zamykane
na dwa zamki
patentowe

x

x

X

szafa
pancerna

X

x

x

szafa
stalowa

czy schowek jest
przymocowany na
stałe do podłogi lub
ściany

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

-

X

X

-

-

-

X

x

X

-

-

x
X

X

x

x

-

nie

X
-

-

X
X

X
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12

MOSiR

13

Pracownia
Dokumentacji
Dziejów Miasta
Sierpc.
Pracownia
mieści się w
budynku MBP,
stąd też
zabezpieczenia
alarmowe są
uwzględnione
przez
administratora
budynku MBP

brak
danych

brak
gotówki

brak
gotówki

brak gotówki

brak
schowka-nie
jest
potrzebny

brak kasy

X
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Załącznik nr 12: Protokoły

L.
P

Nazwa
jednostki

1

Urząd
Miejski

2
3
4

5

6

7

8

Miejskie
Przedszko
le Nr1
Miejskie
Przedszko
le Nr2
Miejskie
Przedzsko
le Nr 3
Miejskie
Przedszko
le Nr 4 im.
Czerwone
go
Kapturka
Gimnazju
m Miejskie
im. M.
Kopernika
w Sierpcu
Szkoła
Podstawo
wa nr 2 w
Sierpcu
Szkoła
Podstawo
wa nr 3 w
Sierpcu

Rodzaj
protokołu/
instrukcji

tak*

protokó
ł
przeglą
du
sprzętu
instrukcję
ppoż
bezpieczeństwa
(gaśnic
pożarowego
e,
(aktualizacja co
hydrant
najmniej raz na
y,
dwa lata)
tryskac
ze –
jeśli
występ
ują

X

X

protok
ół
pomiar
protokół z
protokół
ów
pomiarów
protokół
przeglądu
szczel
ciśnienia
badania węży systemów
ności
statycznego i
hydrantowych ppoż (sap,
izotopo
dynamicznego
(jeśli
rop, dso,
wych
w hydrantach
występują) – oddymianie) czujek
wewnętrznych
nie starszy
– jeśli
dymow
(jeśli
niż 5 lat.
istnieją te
ych –
występują) i
instalacje
jeśli
zewnętrznych
występ
ują
czujki

X

X

X

X

protokół
badania
skuteczności
ochrony
przeciwporaże
niowej – ostatni
(nie starszy niż
5 lat

protokół
pomiaru
rezystancji
izolacji
przewodów
– ostatni
(nie
starszy niż
5 lat)

protokół
badania
uziomów
instalacji
piorunochronn
ej – jeśli
występuje
instalacja

X

X

X

proto
kół
protokół
protokół
przeg
przeglądu
okresowej
lądu
kontroli
techniczne
syste
przewodów go i
mu
kominowych szczelnośc
detek
– jeśli
i instalacji
cji
występują
gazowej –
gazó
kominy
jeśli
w
występuje
dymowe
(jeśli
(kotłownia)
instalacja.
wystę
puje)

X
X

nie*
tak*

księgi
rewizyjne,
protokoły z
przeglądów
i decyzje
udt (jeśli są
urządzenia
podlegające
pod urząd,
np. windy,
wózki
widłowe,
zbiorniki
ciśnieniowe)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

protokół
okresowej
kontroli
budynków
(pięcioletni
i/lub
roczny).

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

nie*
tak*

X

X

X

X

nie*
tak*

X

nie*
tak*

nie*

tak*

X

nie*

tak*

X

X

X

X

X

nie*
tak*
nie*

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
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10

MBP Budynek
główny,
Płocka 30
MBP Filia nr 2,
Narutowic
za 27
Dom
Kultury w
Sierpcu

11

MOPS
SIERPC

9

12

MOSiR

tak*

X

X

nie*
tak*

X

X

nie*
tak*

X

-

-

-

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

nie*

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

tak*
nie*
tak*
nie*

X
X

X
X

X

X
X

X
X
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Załącznik nr 13: Informacje dotyczące szkodowości w latach 31.05.2008-31.01.2011

Rok 2008 – Ubezpieczenie mienia – brak szkód
Ubezpieczenia komunikacyjne: Brak szkód
Rok 2009 – Ogień i inne zdarzenia losowe – 3 szkody - wypłacono 14 393 ,83 zł
Ubezpieczenie OC działalności – 4 szkody – wypłacono 2 269,79 zł
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego – 1 szkoda – 1656,70 zł
Ubezpieczenia komunikacyjne – 1 szkoda AC - wypłacono 407,88 zł, 1 szkoda OC - wypłacono 1628,00 zł

Rok 2010 - Ogień i inne zdarzenia losowe – 1 szkoda, wypłacono 4 714,13 zł
Ubezpieczenie OC działalności – 2 szkody – wypłacono 997,99 zł, 1 szkoda w likwidacji – rezerwa 3 200,00 zł
Ubezpieczenia komunikacyjne – 1 szkoda AC - wypłacono 660,48 zł,

Rok 2011 - Ubezpieczenie mienia – brak szkód
Ubezpieczenia komunikacyjne – Brak szkód
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Załącznik nr 14: Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

.
Wykonawca:

l.p.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Telefon
i faks
tel.

tel.

OŚWIADCZAMY, ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr 113, poz. 759 z późniejszymi. zmianami.)
1) spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA SIERPC
WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI (2)
2) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
3) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
4) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym, oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
5) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

.................................., dnia ....................
.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 15 Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.

Wykonawca:

l.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Telefon
i faks
tel.

tel.

OŚWIADCZAM, ŻE:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek
zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 Nr
113, poz. 759 z późniejszymi. zmianami.)

.................................., dnia ....................
.......................................................
(podpis upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik nr 16

Wzór oświadczenia o akceptacji warunków wymaganych

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że przyjmujemy do realizacji wymagany zakres ubezpieczeń opisany w załączniku nr 3 do
SIWZ na ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasta Sierpc wraz z jednostki organizacyjnymi
okresie od 01.05.2011r. do 30.04.2014r.

................................................
pieczątka i podpis wykonawcy

.......................................... dnia ...........................
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