
GMINA ROŹWIENICA 

37-565 ROŹWIENICA 

 

RG.271.PROG.7.2014      

Roźwienica, 17 października 2014 r. 

 

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU  

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. 
zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RG.271.PROG.6.2014, nazwa 
zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  majątku Gminy 
Roźwienica. 

 

Szanowni Państwo, 

W związku z planowanym zamówieniem na  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności 

cywilnej  majątku Gminy Roźwienica uprzejmie proszę o złożenie oferty cenowej. 

Ilekroć w zapytaniu mowa o Ubezpieczycielu – jest to Wykonawca z którym może zostać 

zawarta polisa ubezpieczeniowa. 

Ilekroć w zapytaniu mowa o Ubezpieczającym – jest to Gmina Roźwienica, 37-565 

Roźwienica, Roźwienica 1. 

I.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej, NNW 

z tytułu prowadzonej przez Gminę Roźwienica działalności oraz ubezpieczenie 

komunikacyjne:  

1.Wymagany zakres ubezpieczenia: 

a)Ubezpieczenie mienia gminy – budynki, budowle, obiekty, maszyny, urządzenia, 

niskocenowe składniki majątku oraz sprzęt elektroniczny w tym komputery(wyposażenia): 

- od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie, 

- od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu 

- od stłuczenia szyby i przedmioty szklane 

b) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 

mienia. 

c) Ubezpieczenie NNW członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 



d) Ubezpieczenie komunikacyjne OC, AC (wybrane pojazdy).NNW. 

2.Wymagany okres ochrony ubezpieczeniowej: 

Podany jest  w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. 

Płatność po wystawieniu polisy w ciągu 14 dni od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia. 

Polisy należy wystawiać zgodnie z terminami przedstawionymi w załączniku nr 3 oraz w 

uzgodnieniu Ubezpieczającym w rozbiciu na ubezpieczenia majątku wodociągów i 

kanalizacji, komunikacyjne i pozostałe. 

II.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy posiadają zezwolenia na 

wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej  

(tekst jednolity Dz.U. 2013, poz.950 z późn. zm.) 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wyrażą zgodę na: 

a. zawarcie polis ubezpieczeniowych na warunkach wskazanych w niniejszym postępowaniu. 

b. objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wskazanych lokalizacjach.  

c. niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres 

obowiązywania umowy-polisy i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 

d. przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń  

 2. Składający oferty muszą również załączyć wypełniony i podpisany przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Ubezpieczyciela oświadczenie potwierdzające posiadanie 

pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń oraz potwierdzające 

przyjęcie warunków stawianych przez Ubezpieczającego – bez zastrzeżeń.(Załącznik nr 1) 

III.KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY 

Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Ubezpieczyciel, który zaoferuje najniższą cenę za 

kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz podpisze umowę – wzór załącznik nr 11. 

Ubezpieczający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV.ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Roźwienica, 37-565 Roźwienica, Roźwienica 1. 

NIP 792-200-33-879 

Regon: 650900387            



Osobą upoważnioną do kontaktów jest Pan Franciszek Liszka – tel 16 6225822 wew. 22 lub 

Pan Marian Gdula – tel. 16 6225822 wew. 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 8,00-

15,00. 

V.SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA 

A. 1. Od ognia i innych zdarzeń losowych. 

Zakres: pożar, bezpośrednie i pośrednie uderzenia pioruna, wybuch, upadek statku 

powietrznego, huragan, deszcz nawalny, zalanie, grad, dym, huk ponaddźwiękowy, powódź, 

śnieg, uderzenia drzew, konarów oraz innych przedmiotów, uderzenie pojazdu lądowego, 

trzęsienie ziemi.  

Szkody wodno-kanalizacyjne powstałe w skutek bezpośredniego działania wody lub innych 

cieczy jeżeli przyczyną szkód było wydostanie się ich z przewodów i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania znajdujących się w budynku jak 

też na terenie posesji objętej ubezpieczeniem.  

Szkody powstałe poprzez: cofnięcie się wody, ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, 

nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i zaworów, powstałe podczas awarii urządzeń 

i instalacji wod-kan i c.o., powstałe na skutek przepięcia – prądu elektrycznego w tym też 

powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych.  

1. Ubezpieczenie mienia gminy – budynki, budowle, obiekty, maszyny, urządzenia, 

niskocenowe składniki majątku oraz sprzęt elektroniczny w tym komputery. 

 Wartości ubezpieczenia  podane są w. tabelach - załącznikach nr 4, nr 5,  

Stan techniczny budynków podany jest w załączniku nr 7 

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 

a. O szkody wyrządzone przez: drzewa znajdujące się w sąsiedztwie wskutek ich przewrócenia, 

opadnięcia bądź oderwania: 

limit 50 000,00 zł na jedno zdarzenie  

limit 50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia,  

b. O szkody wyrządzone przez mróz oraz pęknięcie ułożonych poza budynkiem rur 

doprowadzających media wodnokanalizacyjne bądź grzewcze: 

limit 50 000,00 zł na jedno zdarzenie 

limit 50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia,  

1.   FRANSZYZA integralna : 300 PLN, 



2.   FRANSZYZA redukcyjna: zniesiona 

3.   UDZIAŁ własny:  zniesiony  

Klauzule do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych:  

Klauzula Reprezentantów. 

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wyłącznie wskutek 

winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego uważa się osoby, które uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym 

podmiotem gospodarczym z włączeniem prokurentów, ustanowionych przez ten podmiot. 

Klauzula przewłaszczenia mienia 

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana mimo przeniesienia własności 

ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego lub 

przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowo utworzone jednostki 

Ubezpieczającego. 

Klauzula pośredniego uderzenia pioruna 

            Ubezpieczyciel pokryje straty wynikające z pośredniego uderzenia pioruna. Pośrednie 

uderzenie pioruna ma miejsce wówczas gdy pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego 

na przedmiot ubezpieczenia powoduje uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia 

wskutek indukcji prądu elektrycznego spowodowanej wyładowaniem atmosferycznym w 

pobliżu ubezpieczonego mienia oraz szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w 

sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi. 

            Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w/w zdarzenia losowe pod warunkiem 

odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie wymaganych urządzeń 

zabezpieczających. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych 

w bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, zabezpieczeniach przeciw przepięciowych, 

czujnikach oraz żarówkach.  

limit 100 000,00 zł na jedno zdarzenie 

limit 200 000,00 zł na wszystkie zdarzenia.  

Klauzula przepięć 

            Ubezpieczyciel odpowiada za przepięcia spowodowane wyładowaniami 

atmosferycznymi. Przez przepięcia rozumie się krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający 

maksymalnie dopuszczalne napięcie robocze jak również wzbudzenie sił 

elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych w wyniku bezpośredniego uderzenia 

pioruna w ubezpieczany obiekt lub zasilającą go linię elektryczną: 

limit 100 000,00 zł na jedno zdarzenie 

limit 200 000,00 zł na wszystkie zdarzenia. 



Klauzula prolongacyjna 

Brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat na dzień przewidziany 

w umowie ubezpieczenia (polisie) nie powoduje rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku 

składki Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyznaczenia Ubezpieczającemu na piśmie 

dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu zapłaty składki. Niezapłacenie składki w 

wyznaczonym terminie spowoduje odstąpienie zakładu ubezpieczeń od umowy ubezpieczenia 

ze skutkiem natychmiastowym.  

Klauzula stempla bankowego 

W przypadku składki uiszczanej w formie przelewu bankowego lub przekazu 

pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie 

pocztowym na właściwy rachunek pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego 

znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. 

Klauzula płatności rat  

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony 

do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Jeżeli zapłata należnej 

Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 

pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie 

pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela. 

Klauzula dewastacyjna 

            Klauzula ta stosowana jest tylko wtedy gdy powstała szkoda nie może być zlikwidowana 

na podstawie rozszerzenia o wandalizm związany z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem. 

            W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się 

w ubezpieczanym lokalu (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia 

wskutek dewastacji. Dewastacja rozumiana jest jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. 

            Limit 25 000,00 zł na jedno zdarzenie, 

            limit 50.000,00 zł na wszystkie zdarzenia. 

            Franszyza redukcyjna: zniesiona,  

            Franszyza integralna: nie więcej niż 300 PLN. 

Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie  

Ubezpieczyciel pokryje oprócz sumy ubezpieczenia ujętej w umowie-polisie 

uzasadnione i udokumentowane koszty związane z usunięciem pozostałości po szkodzie 

uwzględniając koszty rozbiórki i demontażu zarówno części niezdatnych do użytku jak również 

części nieuszkodzonych. Ubezpieczyciel pokryje również koszty wywozu, składowania lub 



utylizacji o ile czynności te są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia 

uszkodzonego.  

Limit odpowiedzialności nie może przekroczyć 10% jednak nie więcej niż 500.000,00 zł 

w okresie ubezpieczenia. 

Klauzula inwestycyjna (automatycznego pokrycia)  

Wzrost majątku trwałego w okresie ubezpieczenia do 20% jego łącznej wartości, zgłoszonej do 

ubezpieczenia, nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia ubezpieczycielowi w celu jego do 

ubezpieczenia. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie sześciu miesięcy od daty wzrostu majątku 

trwałego. 

Klauzula warunków i taryf 

W przypadku do ubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia, w 

okresie ubezpieczenia, zastosowanie będą mieć warunki niniejszego zapytania oraz taryfa 

składek, obowiązujące w stosunku do polisy zasadniczej.  

Klauzula pro rata temporis 

Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane 

z dopłatą oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej.  

Klauzula lokalizacji 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszego zapytania rozszerzona 

zostaje na wszystkie lokalizacje Ubezpieczającego (miejsca prowadzenia działalności). 

  

A.2. Od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o dewastację (wandalizm) w 

tym gotówki. 

Zakres: utrata mienia z powodu kradzieży, rabunku w tym też, zniszczenie lub dewastacja 

ubezpieczonego mienia. 

System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. 

Adresy prowadzenia działalności znajdują się w załącznikach nr 4 i 5 i 7 zaś wartość 

ubezpieczenia w załączniku nr 6. 

1.   FRANSZYZA integralna : 300 PLN 

2.   FRANSZYZA redukcyjna: zniesiona 



3.   UDZIAŁ własny:    zniesiony 

Klauzule do ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku:   

Klauzula kradzieży zwykłej (zuchwałej) 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w skutek 

kradzieży zwykłej. 

Za kradzież zwykłą uważa się zabór mienia ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia 

od kradzieży z włamaniem i rabunku bez włamania. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5.000,00 zł. 

Franszyza zgodna z proponowaną w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku.  

Klauzula przewłaszczenia mienia 

Z zachowaniem wcześniejszych postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły, że: ochrona ubezpieczeniowa 

zostaje zachowana mimo przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami 

organizacyjnymi Ubezpieczającego lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na 

nowo utworzone jednostki Ubezpieczającego. 

Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia zostaje automatycznie przywrócona po wypłacie jakiegokolwiek 

odszkodowania wynikającego z zakresu ubezpieczenia bez naliczania dodatkowej składki.  

Klauzula płatności rat  

W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony 

do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Jeżeli zapłata należnej 

Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu 

pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie 

pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela.  

Klauzula prolongacyjna 

Z zachowaniem wcześniejszych postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły, że brak wpłaty przez 

Ubezpieczającego którejkolwiek z rat na dzień przewidziany w umowie ubezpieczenia nie 

powoduje rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, ani zawieszenia udzielanej 

ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku składki Ubezpieczyciel jest zobowiązany do 

wyznaczenia Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu 

zapłaty składki. Niezapłacenie składki w wyznaczonym terminie spowoduje odstąpienie 

zakładu ubezpieczeń od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.  

Klauzula stempla bankowego 



Z zachowaniem wcześniejszych postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły, że w przypadku składki uiszczanej 

w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 

złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek pod 

warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych 

środków. 

Klauzula pro rata temporis 

Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą 

oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej. 

A.3 Od stłuczenia szyby i przedmioty szklane.  

Zakres: szkody w mieniu powstałe w skutek rozbicia, pęknięcia, stłuczenia szyb i innych 

przedmiotów szklanych (okna, drzwi, meble-gabloty) 

System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko. 

Odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia, 

niezależnie od ilości zdarzeń. 

Adresy prowadzenia działalności znajdują się w tabeli nr 4 i 5 i 7 

Sumy ubezpieczenia nie zależnie od lokalizacji wynosi 5 000 zł.  

B. Od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej ) w związku z posiadaniem i użytkowaniem 

mienia oraz prowadzoną działalnością.  

1. Suma gwarancyjna w okresie ubezpieczenia :                    300 000 zł 

2. Suma na jeden wypadek:                                                       300.000 zł   

3. Udział własny w szkodzie (% sumy gwar.):                         brak 

4.   Franszyza redukcyjna:                                                         brak 

5.   Franszyza integralna:                                                           300 zł  

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej o szkody:   

1.powstałe w nieruchomościach, mieniu, mieniu powierzonym, mieniu magazynowanym także, 

z którego korzystano na podstawie użyczenia, najmu, podnajmu, dzierżawy leasingu lub innego 

stosunku prawnego. Odpowiedzialność obejmuje zarówno delikt z  uwzględnieniem szkód 

będących rezultatem kradzieży, zaginięcia w tym mienie powierzone oraz magazynowane, 

limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

2.wyrządzone pracownikom w następstwie wypadku przy pracy, 



limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

3.powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych centralnego 

ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem bądź przetwarzaniem energii 

elektrycznej, 

limit 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

4.wynikłe z powodu zalań będących wynikiem nieszczelności stolarki okiennej, stolarki 

drzwiowej pokrycia dachów, złączy zewnętrznych budynku, rynien itp., 

  

5.wyrządzone przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego zatrudnionym pracownikom, 

limit 25 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

6. powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

limit 100.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

7. powstałe szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i  utrzymaniem 

sieci dróg, chodników (łączna długość dróg Zamawiającego – około  100 km),  w tym 

 w szczególności: 

- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymaniem w 

nienależytym stanie sieci dróg, i chodników, obiektów mostowych i przepustów drogowych,  

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni oraz 

chodników, wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, koleiny, przełomy, 

zapadnięcia części jezdni itp.), 

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały 

porzucone lub naniesione na jezdnię, także rozlane ciecze itp.), 

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leżących (lub spadających) na jezdni lub 

poboczu drzew, konarów, gałęzi itp., 

- odpowiedzialność za szkody spowodowane zimową śliskością nawierzchni, 

- odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nie normatywną skrajnią poziomą  

i pionową drogi spowodowaną zadrzewieniem, mostami i zabudową itp., 

- odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek wyrw w poboczach dróg, 

- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej, 

- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego 

pionowego i poziomego, 

- odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac bieżącego utrzymania dróg  i 

chodników prowadzonych przez Zamawiającego. 

 

limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 100 000,00 zł 

Dodatkowe klauzule do OC. 

Klauzula prolongacyjna 



Brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat na dzień przewidziany 

w umowie ubezpieczenia-polisie, nie powoduje rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku 

składki Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyznaczenia Ubezpieczającemu na piśmie 

dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu zapłaty składki. Niezapłacenie składki w 

wyznaczonym terminie spowoduje odstąpienie zakładu ubezpieczeń od umowy ubezpieczenia 

ze skutkiem natychmiastowym.  

Klauzula stempla bankowego 

Z zachowaniem wcześniejszych postanowień umowy ubezpieczenia określonych 

w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony postanowiły, że w przypadku składki uiszczanej 

w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę 

złożenia polecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na właściwy rachunek pod 

warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych 

środków. 

Klauzula pro rata temporis 

Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z 

dopłatą oraz zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej. 

C.  UBEZPIECZENIE  OD  NASTĘPSTW  NIESZCZĘŚLIWYCH  WYPADKÓW  

CZŁONKÓW  OCHOTNICZYCH  STRAŻY  POŻARNYCH. 

1. Zakres ubezpieczenia: zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 24 

sierpnia  1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 ze zmianami). 

 

Rodzaje odszkodowań: 

- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego 

uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby – 5.000,00zł 

- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego – suma ubezpieczenia dla 

każdej ubezpieczonej osoby – 5.000,00zł 

- koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – suma ubezpieczenia 

dla każdej ubezpieczonej osoby – 2.000,00zł 

- koszty leczenia – suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby – 1.000,00zł 

- oparzenia odmrożenia – suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej osoby – 2.000,00zł 

- jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej 

osoby – 500,00zł 

- koszt przeszkolenia zawodowego inwalidów – suma ubezpieczenia dla każdej ubezpieczonej 

osoby – 800,00zł 

 

Wysokość jednorazowych odszkodowań, ustalana jest zgodnie z przepisami Ustawy  

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 

- ilość osób objęta tym wariantem ubezpieczenia: 72 

(lista jednostek OSP stanowi załącznik nr 8 ). 

D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW: 



. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: 

  

UWAGA: Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem wymienione i opisane w 

załączniku nr 9 

  

UWAGA: Przyjęcie przez Ubezpieczyciela sumy ubezpieczenia określonej na dzień 

rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie może wiązać się ze wzrostem składki ponad poziom 

przedstawiony w ofercie  

 

  

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

wyrządzone w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne) 

  

Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia zgodny z załącznikami nr 3 i 9.  

  

Zakres ubezpieczenia: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity .Dz. U. z 2013r., poz. 392, z późn. zm.) 

  

Suma ubezpieczenia: ustawowa 

  

Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR 

  

Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia zgodny z załącznikami nr 3 i 9,  

 

Zakres ubezpieczenia  

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 

-       szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym 

pojazdem (zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami 

pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,  

-       uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, 

upadku statku powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, 

lawiny, osuwania się i zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody 

-       nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub 

wewnątrz pojazdu,  

-    użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz  

-       powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu 

w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju),  

-       szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań 

technicznych o ile nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, 

-       w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich 

zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające. 

  

Suma ubezpieczenia:  

  

- nie uwzględnia kwoty podatku VAT  

- uwzględnia wartość wyposażenia dodatkowego, 

- ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu na podstawie wartości rynkowej przed 

rozpoczęciem okresu  



-  suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone 

odszkodowania za szkody częściowe 

-       udział własny zniesiony/wykupiony 

-       amortyzacja części – zniesiona/wykupiona 

 Suma ubezpieczenia dla wskazanych pojazdów  podana w załączniku nr 9. 

 

Likwidacja szkód :  

-       wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych 

faktur na uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT), 

-       oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 4 dni roboczych od 

zgłoszenia szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z 

protokołem sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący 

naprawy, 

-       zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Ubezpieczyciel w ciągu 3 

dni roboczych od jego dostarczenia pisemnie informując ubezpieczonego lub warsztat, w 

przypadku braku informacji, przedstawiony kosztorys uznaje się za zatwierdzony, 

-       kopia decyzji zamykającej szkodę zostanie przesłana do wiadomości ubezpieczającego 

oraz brokera uczestniczącego w likwidacji szkody, 

-       dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników 

służących do otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed 

kradzieżą w ilości wskazanej we wniosku o ubezpieczenie należy złożyć niezwłocznie, nie 

później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieży pojazdu, chyba, że 

wystąpiły uzasadnione okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie w/w terminu, 

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW)  

  

Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia zgodny z załącznikach nr 3 i 9,. 

  

Zakres ubezpieczenia  

Przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć 

ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas zatrzymania i 

postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy 

pojazdu oraz upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu 

  

Suma ubezpieczenia - 10 000 PLN na osobę, 

  

Zakres, terminy i wartości pojazdów do ubezpieczenia są przedstawione w  

załącznikach nr 3 i 9. 

Informacja o przebiegu szkodowości :  rok 2011 wypłata roszczenia 19.159,00zł., rok 2012 

bezszkodowy, rok 2013 bezszkodowy, na dzień 17.10.2014r. bezszkodowy. 

VI.OPIS SPOSOBU WYLICZENIA CENY  

Sumy ubezpieczeń są podane w treści niniejszego zapytania. 

1. Ubezpieczyciel uwzględniając wszystkie wymogi Ubezpieczającego, wskazane 

w niniejszym zapytaniu, powinien w cenie brutto ująć wszystkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 



2. W ofercie należy podać cenę brutto, w złotych polskich (PLN). 

3. Całkowita cena brutto powinna być wyrażona liczbowo i słownie oraz podana 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ubezpieczenia. 

VII.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1.Oferty na załączniku nr 10, wraz z załącznikami nr 1, nr 2 i nr 11 należy składać w siedzibie 

Urzędu Gminy w Roźwienicy, 37-565 Roźwienica, Roźwienica 1, pokój nr 2 (sekretariat) 

w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z napisem „Oferta cenowa na ubezpieczenie 

mienia i odpowiedzialności cywilnej na potrzeby Gminy Roźwienica.” do dnia 04 listopada 

2014 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 listopada 2014 r. o godz. 12:15. 

UWAGA. Do oferty muszą zostać dołączone ogólne warunki ubezpieczenia, 

obejmujące wymagane zakresy ubezpieczenia. Poprawki w ofercie muszą być 

naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.  

2.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający powiadomi Wykonawców pisemnie. 

3.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Ubezpieczyciela 

oraz zawierać Oświadczenie o którym mowa w dziale II pkt 2.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania bez podania 

przyczyn. 

VIII.ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY: 

Nr 1 – Oświadczenie 

Nr 2 – Składki ubezpieczeń 

Nr 3  - Okresy ubezpieczeń. 

Nr 4 - Wykaz budynków, budowli, obiektów oraz wyposażenia z podaniem lokalizacji i 

           wartości. 

Nr 5 - Wykaz budynków, budowli, urządzeń, sprzętu, wyposażenia, 

           pompowni, przepompowni do ubezpieczenia wchodzących w skład   

           sieci wodociągowo- kanalizacyjnej 

Nr 6 – Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunkiem + dewastacja 

Nr 7 - Stan techniczny budynków. 

http://www.pcen.pl/images/przetargi/zal%202%20ubezp.docx
http://www.pcen.pl/images/przetargi/zal%203%20ubezp.docx
http://www.pcen.pl/images/przetargi/zal%204%20ubezp.docx
http://www.pcen.pl/images/przetargi/zal%206%20ubezp.docx


Nr 8 - .Wykaz jednostek OSP. 

Nr 9  - Wykaz pojazdów do ubezpieczenia. 

Nr 10 – Oferta   

Nr11 -  Wzór umowy. 

  

         / -- / 

        ……………………………… 

                 Wójt Gminy  - Tomasz Kotliński 

http://www.pcen.pl/images/przetargi/zal%207%20ubezp.docx

