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SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW KONKURSU 

 

 

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne  
GMINY MIELEC wraz z jednostkami organizacyjnymi  

 

w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku 

   

 
 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DO KWOTY 14 000 EURO 
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I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wykonawca winien zapoznać się z niniejszą Specyfikacją Warunków przed przystąpieniem do 

sporządzania oferty. 

2. Oferty składane przez Wykonawców powinny odpowiadać postanowieniom specyfikacji. 

3. 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: 

Urząd Gminy Mielec  

ul. Jadernych 7  

39-300 Mielec  
http://www.gmina.mielec.pl 
 
NIP:  8171981902 
REGON: 690581910 
 

III. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

POSTEPOWANIE KONKURSOWE 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje: kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 
oraz komunikacyjne GMINY MIELEC wraz z jednostkami organizacyjnymi w zakresie:  

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia są następujące ryzyka ubezpieczeniowe: 

Część I:  
1) ubezpieczenie od ognia  i innych  zdarzeń losowych z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu 
2) ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku wraz z dewastacją 
3) ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia 
4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie all risk 
5) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 

Część II:  ubezpieczenia komunikacyjne 
1) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
2) ubezpieczenie auto-casco 
3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdą  część oddzielnie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji zamówienia: 12 MIESIĘCY - OD  01.01.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU. 
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VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. Wykonawcy posiadają przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie 

działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy 
przedmiot zamówienia. 

2. Wykonawcy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
3. Wykonawcy posiadają wiedzę i doświadczenie. 
4. Wykonawcy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
 

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 
POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w rozdziale 6 pkt. 1 
Zamawiający żąda: 

a. Zezwolenia 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.). 

W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w rozdziale 6 pkt. 2, pkt 3, 

pkt. 4.  Zamawiający żąda: 

a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem treści 
przedstawionym w załączniku nr 2 

 
2. Wykonawca załącza dokumenty, o których mowa w pkt. 1, w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

1. Wykonawca może zwrócić się na piśmie, w formie faksu lub drogą elektroniczną do Zamawiającego o 
wyjaśnienie treści Specyfikacji. 

2. Osobami uprawnionymi do składania wyjaśnień Wykonawcom są: 
    - ze strony Zamawiającego Pan Andrzej Bieniek tel. 17 774 56 46 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 
15.00. 
    - ze strony brokera Pan Mariusz Stępień tel. (17) 862 90 99,  
      mariusz.stepien@np.com.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 15.00. 
 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przygotowana na formularzu, które stanowią załączniki nr 1a, 1b. 
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono 
z przepisów lub innych dokumentów załączonych do oferty (np. odpisu z rejestru sądowego). 
Pełnomocnictwo winno być dołączone  w formie kopii poświadczonej przez WYKONAWCĘ.  

3. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 
oferty zawierającej propozycje alternatywne (oferty wariantowej) spowoduje odrzucenie wszystkich ofert 
złożonych przez Wykonawcę. 

4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana czytelnie, nieścieralnym pismem 
drukowanym (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego).  
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5. 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 „TAJEMNICE  
PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. Pozostała część 
oferty wstępnej  będzie dopuszczona do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. 

6. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w 
obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo.  

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego 
i oznaczona w następujący sposób: 

 
„OFERTA 

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne  
GMINY MIELEC wraz z jednostkami organizacyjnymi  

nie otwierać przed 2012-12-18 r., godz. 11:15” 
 

8. Koperta winna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 
9. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty. 

 

X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

 
1. Miejsce i termin składania ofert. 

     a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego : w  sekretariacie Urzędu Gminy,  ul. Jadernych 7, 39-
300 Mielec  w  godz. 8:00-15:00 – osobiście, pocztą, pocztą kurierską. 

      b) Termin składania ofert upływa dnia 18 grudnia 2012 roku, o godz. 11:00 
      c) Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. b, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. 

 

2. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. 
 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy przybędą w dniu 18.12.2012 roku, o godz. 
11:15 do siedziby Zamawiającego. 

      
XI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę  na każdą  część zadania oddzielnie.  
2. Cena musi zostać podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku od wartości 

brutto przedmiotu ubezpieczenia. 
3. Ponadto należy dokonać podziału ceny na ryzyka zgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 1a, 1b do 

specyfikacji). 

 
XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY 

OSTATECZNEJ, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OBLICZENIA 
OCENY OFERT. 

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty ostatecznej Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami i ich wagami: 
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Część I:  

a) cena oferty   80 % 
b) fakultatywne klauzule ubezpieczenia  20 % 

  
Ad a)  W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 

Ocena punktowa = (najniższa cena/cena oferty badanej) x 100 pkt x 80% 
     

Ad b)  W kryterium „Fakultatywne klauzule ubezpieczenia” przyjmując wagę 20% zagwarantowanie 
lepszych warunków od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób:  
Punktacja za fakultatywne klauzule ubezpieczenia wyliczana będzie wg następującego wzoru: 

X x 20% = max 20 pkt 

Przy czym: 

X – łączna ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczeń  

 
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). 

 

Część II 
a) cena oferty   90 % 
b) fakultatywne klauzule ubezpieczenia  10 % 

  
Ad a)  W kryterium cena zostanie zastosowany wzór: 

Ocena punktowa  
= (najniższa cena/cena oferty badanej) x 100 pkt x 90% 

     
Ad b)  W kryterium „Fakultatywne klauzule ubezpieczenia” przyjmując wagę 10% zagwarantowanie 

lepszych warunków od wymaganych, punktowane będzie w następujący sposób:  
Punktacja za fakultatywne klauzule ubezpieczenia wyliczana będzie wg następującego wzoru: 

X x 10% = max 10 pkt 

Przy czym: 

X – łączna ilość uzyskanych punktów dla ubezpieczeń komunikacyjnych 

 
Podstawą wyboru oferty będzie suma uzyskanych punktów za cenę oferty (maksymalnie 90 punktów) oraz 

fakultatywne klauzule ubezpieczenia (maksymalnie 10 punktów). Za najkorzystniejszą ofertę uznana 

zostanie oferta, która uzyska największą sumę punktów (maksymalnie 100 punktów). 

 

XIII. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
OSTATECZNEJ W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia 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. Zamawiający niezwłocznie poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców, którzy 

złożyli oferty. 
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4. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez dokonywania ich 

ponownej oceny. 

 

 

XIV. Wykaz załączników : 

 

Załączniki :  

• Załącznik nr 1a – Formularz oferty – część I 

• Załącznik nr 1b – Formularz oferty – część II 

• Załącznik nr 2 –  wzór oświadczenia wykonawcy 

• Załącznik nr 3 – wymagane warunki ubezpieczenia  

• Załącznik nr 4 – fakultatywne warunki ubezpieczenia 

• Załącznik nr 5 – niektóre definicje i klauzule ubezpieczeniowe  

• Załącznik nr 6 – dane dotyczące ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych  

• Załącznik nr 7 – dane dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  

• Załącznik nr 8 -  zestawienie pojazdów 

• Załącznik nr 9 – szkodowość za lata 2008-2011 

• Załącznik nr 10 – Opis jednostek 

• Załącznik nr 11 – projekty umów 
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Załącznik nr 1a 
………………….. dnia …........................... 

 
 

FORMULARZ OFERTY – CZ ĘŚĆ I 
 

1. Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nazwa: 
….......................................................................................................................... 
 
Adres: ….......................................................................................................................... 
 
NIP:  ….......................................................................................................................... 
 
REGON: …........................................................................................................................ 
 

 
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia.: kompleksowe ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne GMINY MIELEC wraz z jednostkami 

organizacyjnymi  – CZĘŚĆ I za kwotę: 
 

cena netto: …............................................... zł. 
 
podatek VAT: ….......................................... zł. 
 
cenę brutto: ….............................................. zł. 
 
słownie brutto: …………………………................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. zł. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

                                 

 

….........................................., dnia …................... 

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

podpis osoby uprawnionej 
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Szczegółowy formularz ofertowy – jednostki: 
 

Lp Ryzyko ubezpieczeniowe stawka 
składka za okres 12 

miesięcy(zł) 

1) 
Ogień i inne zdarzenia losowe z rozszerzeniem o ryzyko 
wandalizmu 

  

2) 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunku wraz z dewastacją 

X  

3) Ubezpieczenie szyb od stłuczenia i rozbicia  X  

4) 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk (all risks)  

  

5) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej X  

 

Łączne składki ubezpieczeniowe z ryzyk odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia od kradzieży 
z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia podane powyżej,  zostaną rozliczone 
na poszczególne jednostki według indywidualnej oceny ryzyka i podane zostaną poniżej przez wykonawcę 
celem odpowiedniego ich naliczenia na jednostki: 
 

SKŁADKA w PLN 

Lp Nazwa jednostki 
Ubezpieczenie 

od ognia i 
innych zdarzeń 

losowych 

Ubezpieczenie 
od kradzieży z 
włamaniem i 

rabunku 

Ubezpieczenie 
szyb od 

stłuczenia i 
rozbicia 

Ubezpieczenie 
elektroniki od 

wszystkich 
ryzyk 

Ubezpieczenie 
odpowiedzialności 

cywilnej 

1 Gmina Mielec      

2 
Samorządowy  Ośrodek 
Kultury i Sportu Gminy Mielec 

     

3 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej 

     

4 
Szkoła Podstawowa w 
Chrząstowie 

     

5 
Szkoła Podstawowa w 
Książnicach 

     

6 
Szkoła Podstawowa w 
Podleszanach 

     

7 
Szkoła Podstawowa w 
Rydzowie 

     

8 
Szkoła Podstawowa w 
Rzędzianowicach 

     

9 
Szkoła Podstawowa w 
Złotnikach 

     

10 Zespół Szkół w Chorzelowie      

11 Zespół Szkół w Trześni      

12 Zespół Szkół w Woli Mieleckiej      

13 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

     

 

….........................................., dnia …...................     ....................................... 

podpis osoby uprawnionej 
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Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: 
wybraną opcję zaznaczono - X   

Fakultatywne warunki ubezpieczenia – CZĘŚĆ I 
 
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

Lp Warunek fakultatywny * Ilość 

pkt. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zalaniami wskutek 

nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej w 

limicie 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

 15 A 

Brak włączenia   0 

Franszyza integralna równa 0,00 PLN  10 B 

Franszyza integralna równa 200,00 PLN   0 

Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto i odtworzeniowej , które nie 

będzie remontowane lub odtwarzane, wysokość  odszkodowania zgodna z przyjętymi 

sumami bez potrącania stopnia zużycia technicznego 

 5 C 

Brak akceptacji  0 

Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prac remontowo – 

budowlanych lub katastrofy budowlanej w limicie 500.000 zł 

 10 D 

 

Brak włączenia  0 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Franszyza integralna równa zero  10 E 

Franszyza integralna odpowiednio równa 50,00 zł – dla ubezpieczenia szyb oraz 

200,00 zł - dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

 0 

Włączenie w ramach ryzyka dewastacji odpowiedzialności za kradzież ogrodzeń, krat, 

kratek ściekowych, pokryw, itp. z limitem w wysokości 5.000 zł 

 10 F 

Brak włączenia  0 

Objęcie ochroną kradzieży zwykłej z dodatkowym limitem 10.000 zł na wszystkie 

lokalizacje pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję przez 

ubezpieczającego/uprawnionego 

 10 G 

Brak włączenia  0 

Ubezpieczenie elektroniki 

Brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego  15 H 

Franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł   

Włączenie do zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela od daty dostawy sprzętu do 

włączenia go do eksploatacji 

 5 I 

Brak włączenia  0 

Włączenie kradzieży zwykłej z limitem 10 000 zł pod warunkiem zgłoszenia tego faktu 

na policję przez ubezpieczającego/uprawnionego 

 10 J 

Brak włączenia  0 

- zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź 
 
….........................................., dnia …................... 

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

        podpis osoby uprawnionej  
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Załącznik nr 1b 
………………….. dnia …........................... 

 
 

FORMULARZ OFERTY – CZ ĘŚĆ II 
 

5. Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nazwa: 
….......................................................................................................................... 
 
Adres: ….......................................................................................................................... 
 
NIP:  ….......................................................................................................................... 
 
REGON: …........................................................................................................................ 
 

 
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia.: kompleksowe ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne GMINY MIELEC wraz z jednostkami 

organizacyjnymi – CZĘŚĆ II za kwotę: 
 

cena netto: …............................................... zł. 
 
podatek VAT: ….......................................... zł. 
 
cenę brutto: ….............................................. zł. 
 
słownie brutto: …………………………................................................................. 

…………………………………………………………………………………….. zł. 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

8. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

                                 

 

….........................................., dnia …................... 

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

podpis osoby uprawnionej 
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Szczegółowy formularz ofertowy ubezpieczeń komunikacyjnych: 

AC 
Lp 

Nazwa 
jednostki 

Marka Model 
Nr 

rejestracyjny 
Wartość 

SKLADKA 
OC STAWKA SKŁADKA 

SKŁADKA 
NNW 

1 SOKiS OPEL  VIVARO RMI04UM 24 662     

2 GZGK FIAT  DOBLO RMI85NX 15 600     

3 GZGK NEPTUN-SORELPOL   RMI98PY X  X X  

4 GZGK FIAT  DUCATO 250 RMI25491 169 470     

5 GZGK RENAULT  KANGOO RMI23HR 12 400     

6 GOPS SKODA  FABIA RMI02040 19 000     

7 Gmina Mielec FSO POLONEZ CARO RMI50VS X  X X  

8 Gmina Mielec ZPC-ŚWIDNIK 20551LE RMI56WJ X  X X  

9 Gmina Mielec SKODA  OCTAVIA RMI02049 22 950     

10 Gmina Mielec ROMET MOTORS HT50QT7 RMI5M77 X  X X  

11 OSP Książnice RENAULT  TRAFIC RMI35189 101 960     

12 Gmina Mielec RENAULT TRAFIC RMI09774 X  X X  

13 OSP Chorzelów RENAULT  TRAFIC RMI14812 X  X X  

14 OSP Chorzelów JELCZ  005 REM1025 X  X X  

15 OSP Chrząstów JELCZ/STAR 008 REM7012 X  X X  

16 OSP Goleszów FSR TARPAN  4012 RMIS076 X  X X  

17 OSP Podleszany FS LUBLIN 352417 REM983C X  X X  

18 OSP Rydzów OPEL  VIVARO RMI01726 X  X X  

19 
OSP 
Rzędzianowice II 

 FS-LUBLIN 352417 REM976C X  X X  

20 
OSP 
Rzędzianowice I 

RENAULT  M210 40ACA2 RMI78JY X  X X  

21 
OSP 
Rzędzianowice I 

RENAULT  TRAFIC RMI23215 X  X X  

22 OSP Trześń FSR TARPAN 4011 REM4384 X  X X  

23 
OSP Wola 
Chorzelowska 

FS LUBLIN  ŻUK A156B RMI35JP X  X X  

24 
OSP Wola 
Mielecka 

RENAULT  TRAFIC RMI23600 X  X X  

25 OSP Złotniki FS-LUBLIN LUBLIN 352417 REN7197 X  X X  

26 
OSP 
Rzędzianowice I  

SKODA Superb 3U RMI 06GG X  X X  

 

 

….........................................., dnia …...................     ....................................... 

podpis osoby uprawnionej 
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Niniejszym przyjmujemy następujące fakultatywne warunki ubezpieczenia: 

wybraną opcję zaznaczono - X   

 

- zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź 
 
 
 
 
….........................................., dnia …................... 

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

podpis osoby uprawnionej 

Lp. Klauzule fakultatywne   Ilość 
pkt. 

Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco równa zero   20 
A 

Franszyza integralna w wysokości do 200,00 PLN  0 

Wyłączenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty odszkodowania w 
autocasco 

 
30 B 

 
Brak włączenia  0 

Gwarantowana suma ubezpieczenia przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów  20 
C 

Brak włączenia  0 

Nie stosowanie przez ubezpieczyciela ograniczenia wypłaty odszkodowania w przypadku 
spowodowania szkody na skutek przekroczenia dozwolonej na danym terenie prędkości   

 
30 D 

 
Brak włączenia  0 

RAZEM      100 
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Załącznik Nr 2                                                                 
Wzór oświadczenia  wykonawcy 

 
o spełnianiu warunków konkursu 

 
OŚWIADCZENIE:  

                                                                                               
ZAMAWIAJĄCY:  

Gmina MIELEC 

Rynek 32 

39-310 MIELEC 

 
 
WYKONAWCA:  
 
Nazwa Wykonawcy.......................................................................................... 
Adres Wykonawcy............................................................................................ 
Telefon /Fax    ................................................................................................. 
 
 

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:  
 

Spełniamy warunki udziału w konkursie o udzielenie zamówienia na:  

kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz komunikacyjne  
URZĘDU GMINY MIELEC wraz z jednostkami organizacyjnymi tj.: 

 
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy  prawa 

nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej  wykonanie zamówienia. 

 
miejscowość, dnia                                                                                                     

                                                                …………...................................................………  
(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

Wymagane warunki ubezpieczenia – CZĘŚĆ I 

I. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia: mienie wymienione w załączniku nr 6 

2. Zakres ubezpieczenia (obejmuje przynajmniej szkody z tytułu): 

2.1.  pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji i implozji, upadku statku powietrznego lub jego częśći /katastrofa 

lub przymusowe lądowanie/, następstwa przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych 

z limitem w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, pośrednich następstw uderzenia 

pioruna; huraganu, powodzi, gradu, deszczu nawalnego o współczynniku co najmniej cztery, lawiny, 

trzęsienia i obsunięcia się ziemi, śniegu (w wyniku jego ciężaru i naporu lodu), dymu, sadzy, huku 

ponaddźwiękowego, upadku drzewa budynku budowli lub innych przedmiotów /lub elementów/ na 

ubezpieczony przedmiot, awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i podobnych, 

zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub 

innych technologicznych /również wskutek cofnięcia ścieków czy zamarznięcia/, uderzenia pojazdu w 

ubezpieczony przedmiot, katastrofy budowlanej lub prac remontowo budowlanych w limicie 100.000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia,  

2.2.  akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej; 

2.3.  kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w ramach sum ubezpieczenia 

2.4. ochrona ubezpieczeniowa budynków dotyczy również szkód w elementach trwale przymocowanych do 

budynku typu: szyldy, neony, kamery przemyslwe, markizy okienne, okiennice, anteny itp. 

3. Informacje dotyczące rozszerzeń odpowiedzialności 

3.1.   Franszyza integralna w wysokości 200 zł 

3.2.   Franszyza redukcyjna - brak 

3.3.   Udział własny - zniesiony 

3.4.  Ubezpieczenie według wartości księgowej brutto, szacunkowej (budynki) oraz odtworzeniowej  

(mienie pracownicze, księgozbiory) 

3.5.  Wyłączenie zasady proporcji – Klauzula Leeway – 120% 

3.6.   Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej sumy ubezpieczenia 

3.7.   Wprowadzenie klauzuli reprezentantów  

3.8.   Nakłady inwestycyjne uznanie jednego limitu na wszystkie lokalizacje w wysokości 50.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia.  

3.9.   Gotówka w kasie - uznanie jednego limitu na wszystkie lokalizacje w wysokości 10.000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia /Pierwsze ryzyko – wartość nominalna/. 

3.10.  Mienie niskocenne /m.in. drobny sprzęt gospodarczy, drobne wyposażenie biurowe, odbiorniki RTV, 

magnetowidy, projektory, sprzęt elektroniczny i komputerowy powyżej 5-ciu lat /wg wartości 

rzeczywistej/, sprzęt AGD, meble, biurka, krzesła, stoliki, itp./ uznanie jednego limitu na wszystkie 

lokalizacje w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia /Pierwsze ryzyko – wartość 

odtworzeniowa/. 
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3.11.  Mienie pracownicze i mienie osób trzecich - uznanie jednego łącznego limitu na wszystkie lokalizacje 

w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia /Pierwsze ryzyko – wartość rzeczywista/. 

3.12.  Środki obrotowe /np. art. biurowe, szkolne, środki czystości, art. spożywcze, środki służące 

dobieżącej działaności - odnawialne itp /- uznanie jednego limitu na wszystkie lokalizacje w wysokości 

20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia /Pierwsze ryzyko – wartość zakupu/. 

3.13. Zbiory biblioteczne - uznanie jednego limitu na wszystkie lokalizacje w wysokości 20.000 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia /Pierwsze ryzyko – wartość zakupu/. 

3.14. Miejsce ubezpieczenia – Gmina Mielec wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi we 

wszystkich lokalizacjach.  

3.15. Dodatkowe sumy ubezpieczenia:  w powyższym zakresie oraz dodatkowo od dewastacji (zniszczenia) 

mienia, w systemie na pierwsze ryzyko –  z limitem na jedną i wszystkie jednostki -  na jedno i 

wszystkie zdarzenia : 

• elementy budynków, budowli, małej architektury, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenia, drogi, place, 

boiska, wyposażenie placów zabaw i obiektów sportowych, przystanki, wiaty przystankowe, znaki 

drogowe – lokalizacje na terenie gminy - limit 10.000 zł na wszystkie lokalizacje. 

• Graffiti - limit 2.000 zł na wszystkie lokalizacje. 

 

 

II. UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z WŁĄCZENIEM DEWASTACJI 

 

1. Przedmiot i sumy ubezpieczenia: 

Sumy ubezpieczenia:   

• Maszyny i urządzenia, wyposażenie, mienie niskocenne, mienie pracownicze i mienie osób trzecich, 

zbiory biblioteczne – łączny limit 50 000 zł na wszystkie lokalizacje 

• Środki obrotowe limit 5.000 zł na wszystkie lokalizacje 

• Gotówka od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu : 10 000 zł na wszystkie lokalizacje 

• Gotówka od rabunku - limit 10.000 zł na wszystkie lokalizacje 

• Gotówka w transporcie na terenie RP – limit 10.000 zł na wszystkie lokalizacje 

• Wandalizm (dewastacja) – do wysokości sum ubezpieczenia w/w pozycji (za wyjątkiem gotówki) 

2. Ubezpieczane ryzyka: 

Szkody powstałe w wyniku, kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonane lub usiłowane), polegające na 

utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia, a także zniszczeniu ubezpieczonego mienia, w tym z powodu 

dewastacji. 

3. Informacje dotyczące rozszerzeń odpowiedzialności 

3.1. Franszyza integralna: 200,00 zł;  

3.2. Franszyza redukcyjna i udział własny : zniesione 

3.3. Konsumpcja sumy ubezpieczenia  

3.4. Wartość odtworzeniowa w przypadku wypłaty odszkodowań 
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3.5. Uznanie za wystarczające zabezpieczeń drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub dwie kłódki 

wielozastawkowe lub zamek i kłódkę albo jeden zamek atestowany. W przypadku sprawnego alarmu 

lub całodobowego dozoru – jeden zamek wielozastawkowy lub kłódka; 

3.6. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży zewnętrznego  wyposażenia 

z limitem 5 000 zł - o ile są na stałe przymocowane a ich wymontowanie nie jest możliwe bez 

pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. 

3.7. Sumy ubezpieczenia i odszkodowania  – z VAT. 

3.8. Miejsce ubezpieczenia – Gmina Mielec i jednostki organizacyjne gminy wraz z wszystkimi ich 

lokalizacjami. 

 

III. UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA I ROZBICIA 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia: szyby, reklamy, oświetlenie, oszklenie gablot reklamowych, tablice świetlne, 

oszklenia wiat przystankowych, itp.  

Suma ubezpieczenia – 3.000 zł na wszystkie lokalizacje (konsumpcja sumy ubezpieczenia) 

2. Informacje dotyczące rozszerzeń odpowiedzialności: 

2.1. Franszyza integralna : 50 zł 

2.2. Konsumpcja sumy ubezpieczenia 

2.3. System ubezpieczenia: I ryzyko 

    2.4.Miejsce ubezpieczenia – Gmina Mielec i jednostki organizacyjne wraz  

z wszystkimi ich lokalizacjami na terenie gminy. 

 

IV. KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI (ALL RISKS) 

1      Przedmiot, sumy i miejsce ubezpieczenia: mienie wymienione w załączniku Nr 7 

2.     Ubezpieczane ryzyka – wszystkie szkody materialne. 

3.     Informacje dotyczące rozszerzeń odpowiedzialności: 

3.1.   Wartość odtworzeniowa 

3.2.   Franszyza redukcyjna  – 300 zł 

3.3.   Udział własny i franszyza integralna – brak  

3.4.  Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej sumy ubezpieczenia 

3.5.  Włączenie klauzuli reprezentantów 

3.6.  Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania;  

3.7. Uznanie za ubezpieczone mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez  

konieczności powiadamiania zakładu ubezpieczeń 

3.8. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek kradzieży zewnętrznych  

i wewnętrznych kamer systemów monitoringu wraz z osprzętem stanowiącym elementy 

zabezpieczenia z limitem 5 000 zł - o ile są na stałe przymocowane a ich wymontowanie nie jest 

możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. 

 3.9.  Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dot. 

obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, – przy czym jednocześnie uzgadnia 
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się, iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel 

(służby) albo przez zewnętrzną firmę. 

 

V.   UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ  

 

1. Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych /deliktowa/, 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania /kontraktowa/ oraz pozostająca w zbiegu za 

szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i posiadanym bądź użytkowanym mieniem 

Gminy Mielec wraz z jednostkami organizacyjnymi. 

Suma gwarancyjna: 300.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

2.  Zakres ubezpieczenia wspólny dla wszystkich podmiotów 

 

2.1 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów należących do Gminy Mielec wymienionych w 

załącznikach 6-8 w związku z prowadzoną działalnością statutową - gospodarczą oraz posiadanym, 

użytkowanym, administrowanym i zarządzanym mieniem 

2.2. 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) oraz w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), 

2.3. Szkody wynikłe w trakcie realizacji zadań statutowych, 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 realizacji tych wyżej 

wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne gminy i powiatu, 

2.4. Włączenie odpowiedzialności z tytułu awarii instalacji wod – kan i c.o. oraz innych  technologicznych.  

Włączenie odpowiedzialności z tytułu awarii instalacji elektrycznych 

2.6. Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym 

2.7. Włączenie odpowiedzialności wzajemnej pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec. 

2.8. Włączenie odpowiedzialności za szkody będące następstwem „rażącego niedbalstwa”   

 

3. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości sum gwarancyjnych oraz rozszerzeń zakresu 

odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC Gminy Mielec wraz z jednostkami organizacyjnymi 

• Rozszerzenie o odpowiedzialność najemcy w ramach OC delikt 

• Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w wyniku organizowania  

i przeprowadzania imprez przez Urząd Gminy Mielec i jego jednostki organizacyjne - nie podlegających 

Ustawie o organizacji imprez masowych. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia – 200.000 zł. 

• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie 

zdarzenia – 100.000 zł. 

• Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu. Suma gwarancyjna 

na jedno i wszystkie zdarzenia – 100.000 zł. 
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• Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez niezgodne z prawem działaniem lub 

zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego - 100.000 

zł. 

 

4.  Szkoły i przedszkola - suma gwarancyjna na wszystkie zdarzenia: -  suma gwarancyjna w ramach OC 

delikt Gminy Mielec 

 

• Ochroną ubezpieczeniową oprócz zakresu wspólnego dla wszystkich podmiotów obejmuje się zdarzenia 

wynikające z prowadzonej działalności oświatowej, opiekuńczej i oświatowo – wychowawczej oraz 

posiadanego mienia. Obejmuje 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 oraz odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone poszkodowanym przez 

podmioty prowadzące działalność oświatową lub inną w szkołach, przedszkolach i placówkach 

oświatowych ubezpieczającego – sumy gwarancyjne j.w. 

• OC z tytułu posiadania i użytkowania szatni oraz parkingów przyszkolnych – suma gwarancyjna 20.000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 

• OC z tytułu prowadzonych przez szkoły stołówek i jadalni - suma gwarancyjna w ramach OC delikt  na 

jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

5. Ubezpieczenie dróg będących własnością oraz w zarządzie Gminy Mielec 

Suma gwarancyjna w ramach OC delikt  

Ochroną ubezpieczeniową objęte są drogi publiczne, drogi wewnętrzne będące własnością oraz w zarządzie 

Gminy Mielec, jak również wydzielone działki geodezyjne o funkcji drogowej. 

Odpowiedzialność obejmuje wypadki na ww. terenach spowodowane złym stanem technicznym. Przez 

teren rozumie się również: chodniki, oznakowanie pionowe, sygnalizację świetlną, pozostałości po robotach 

służb miejskich, obiekty inżynierskie takie jak mosty, wiadukty, kładki będące w bezpośrednim zarządzie 

Gminy Mielec i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg, w tym również 

w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym bieżące naprawy.  

� Długość  dróg gminnych –  65 km 

� Długość dróg powiatowych w zarządzie gminy do zimowego utrzymania – 44,6 km 

Zakres ubezpieczenia winien obejmować: 

• Odpowiedzialność cywilną w zakresie zdarzeń wynikających ze złego oznakowania  

lub braku oznakowania oraz utrzymania dróg, ścieżek rowerowych i chodników (wyrwy, zapadnięcia, 

nierówności), suma gwarancyjna j.w. 

• Odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonego utrzymania i ochrony dróg , chodników oraz ciągów 

komunikacyjnych; suma gwarancyjna j.w. 

• Odpowiedzialność cywilną z powodu śliskiej nawierzchni, w tym śliskości zimowej, suma gwarancyjna 

j.w.  
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• Odpowiedzialność cywilną dotyczącą pozostawania przedmiotów leżących na drodze ścieżce rowerowej 

lub chodniku, a także rozlania płynów i smarów, w wyniku których doszło do zdarzenia 

ubezpieczeniowego; suma gwarancyjna j.w. 

• Odpowiedzialność cywilną za skutki zdarzeń z powodu leżących na jezdni lub poboczu wywróconych 

drzew lub oderwanych konarów., suma gwarancyjna j.w.  

• Włączenie odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, wybicia lub braku, kratek studzienek 

kanalizacyjnych, suma gwarancyjna j.w. 

• Włączenie odpowiedzialności z powodu zalań w związku z awarią urządzeń kanalizacji deszczowej i 

odwodnieniowej, suma gwarancyjna j.w. 

 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

1)       kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 72 godziny od 
zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu, 

2)       szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie 
były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach oraz 
innych aktualnych przepisach, 

 3. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 
1)      niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 
2)      prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z 

pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,  
3)      usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 72 godziny od przyjętej i potwierdzonej 

na piśmie wiadomości, 

 

Franszyza udział własny/redukcyjna/integralna:  

Brak franszyzy redukcyjnej, dopuszczalna jest franszyza integralna wyłącznie w szkodach rzeczowych w 

wysokości 100 zł.  

10% min. 2 000 zł – szkody związane z wykonywaniem władzy publicznej jednostki samorządu 

terytorialnego 

10% szkody, nie mniej niż 500 zł – franszyza redukcyjna - w ubezpieczeniu OC zarządcy drogi  

 

Trigger czasowy: wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia a zgłoszone w terminach 

ustawowych. 

 

UWAGA: Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest jedna suma gwarancyjna w ramach której 
występują podlimity na poszczególne rozszerzenia – podlimity nie są odrębnymi sumami gwarancyjnymi. 
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Wymagane warunki ubezpieczenia – CZĘŚĆ II 

 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE  

Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne będące w posiadaniu samoistnym lub zależnym 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w posiadanie których Ubezpieczający/Ubezpieczony wejdzie 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). 

Przedmiot, sumy i okresy ubezpieczenia: pojazdy wymienione w załączniku Nr 8. 

 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

1.1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – uwzględnienie polis o różnych okresach ważności      

ubezpieczenia (pojazdy zakupione w ciągu roku)  

1.2. Sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, nie 

mogą być niższe niż limity wskazane w Ustawie o Ubezpieczeniach Obowiązkowych obowiązującej w 

dniu zawierania umowy 

2. Ubezpieczenie AC  

2.1. Odstąpienie od wymogu dokonywania oględzin dla pojazdów fabrycznie nowych  

oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia AC. 

2.2. Pełny zakres ubezpieczenia łącznie ze szkodami kradzieżowymi. 

2.3. Zniesienie udziału własnego. 

2.4. Nie odliczanie amortyzacji z tytułu zużycia części zamiennych zakwalifikowanych do wymiany przy 

szkodach częściowych. 

2.5. W sumach ubezpieczenia uwzględniono wartość wyposażenia dodatkowego 

2.6. Franszyza integralna - 200 zł. 

2.7. Franszyza redukcyjna - zniesiona 

2.8. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w pojeździe w wyniku pożaru lub wybuchu, 

którego źródło powstało wewnątrz pojazdu  

2.9. 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 

2.10. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku otwarcia się podczas jazdy pokrywy 

silnika spowodowane działaniem czynnika zewnętrznego  

2.11. Pokrycie kosztów holowania następuje niezależnie od możliwości organizacji holowania w ramach 

ubezpieczenia assistance; 

3. Suma ubezpieczenia NNW – 5.000/miejsce 

 DOTYCZY WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 
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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. 

2.  Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – pięć dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub 

powzięciu informacji o jej powstaniu. 

3.  Informowanie o przebiegu likwidacji szkód i wypłatach odszkodowań również brokera obsługującego 

Urząd Gminy Mielec 

4.   Składka za ubezpieczenia płatna w 2 równych ratach, w terminach do: 

Nr raty Płatność do: 

I 31.01.2013r. 

II 30.07.2013r. 

Płatność za ubezpieczenia komunikacyjne płatna również w dwóch ratach – j.w. – dla pojazdów o okresie 

ubezpieczeniowym 01.01-31.12. Dla pojazdów wchodzących do ubezpieczenia po 01.01.2013 /w trakcie 

okresu ubezpieczenia/ składka płatna jednorazowo – każdorazowo po wystawieniu dokumentu 

ubezpieczenia w terminie 14 dni od wystawienia polisy. 

 5. W przypadku zaistnienia szkód bez względu na ich rozmiar, ubezpieczający nie ma obowiązku 

wcześniejszej zapłaty pozostałych rat, ubezpieczyciel nie dokona też potrącenia składki z należnego 

odszkodowania. 

6. Za datę zapłaty składki na konto zakładu ubezpieczeń uznaje się datę stempla bankowego lub 

pocztowego (ewentualnie moment złożenia dyspozycji w banku internetowym) w banku lub urzędzie 

pocztowym na właściwy rachunek zakładu ubezpieczeniowego lub zapłatę gotówki w kasie zakładu 

ubezpieczeń 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. Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę 

naliczania składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia z rozliczeniem co do dnia według stawek 

przyjętych w przetargu, bez stosowania składek minimalnych. 

8. W ramach sum ubezpieczenia lub ustalonych limitów objęcie ochroną ubezpieczeniową wszystkich 

placówek podczas trwania umowy.  

9. Akceptacja definicji ryzyk i klauzul ubezpieczeniowych określonych w załączniku nr 5, przy czym 

dopuszcza się odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie mniejszy od 

wynikającego z treści podanej. 

10. W ciągu okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia mogą następować niżej wymienione korekty 

dotyczące sum ubezpieczenia: 

•••• zmniejszenia majątku – rozliczenie po zakończonym okresie ubezpieczenia według zasady pro rata 

temporis od dnia wykreślenia składnika majątku z ewidencji środków trwałych 

•••• 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. 
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Załącznik nr 4 
Fakultatywne warunki ubezpieczenia – CZĘŚĆ I 

 
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

Lp Warunek fakultatywny * Ilość 

pkt. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zalaniami wskutek 

nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej w 

limicie 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

 15 A 

Brak włączenia   0 

Franszyza integralna równa 0,00 PLN  10 B 

Franszyza integralna równa 200,00 PLN   0 

Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto i odtworzeniowej , które nie 

będzie remontowane lub odtwarzane, wysokość  odszkodowania zgodna z przyjętymi 

sumami bez potrącania stopnia zużycia technicznego 

 5 C 

Brak akceptacji  0 

Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas prac remontowo – 

budowlanych lub katastrofy budowlanej w limicie 500.000 zł 

 10 D 

 

Brak włączenia  0 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Franszyza integralna równa zero  10 E 

Franszyza integralna odpowiednio równa 50,00 zł – dla ubezpieczenia szyb oraz 

200,00 zł - dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

 0 

Włączenie w ramach ryzyka dewastacji odpowiedzialności za kradzież ogrodzeń, krat, 

kratek ściekowych, pokryw, itp. z limitem w wysokości 5.000 zł 

 10 F 

Brak włączenia  0 

Objęcie ochroną kradzieży zwykłej z dodatkowym limitem 10.000 zł na wszystkie 

lokalizacje pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję przez 

ubezpieczającego/uprawnionego 

 10 G 

Brak włączenia  0 

Ubezpieczenie elektroniki 

Brak franszyzy redukcyjnej i udziału własnego  15 H 

Franszyza redukcyjna w wysokości 300 zł   

Włączenie do zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela od daty dostawy sprzętu do 

włączenia go do eksploatacji 

 5 I 

Brak włączenia  0 

Włączenie kradzieży zwykłej z limitem 10 000 zł pod warunkiem zgłoszenia tego faktu 

na policję przez ubezpieczającego/uprawnionego 

 10 J 

Brak włączenia  0 

* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź 
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Fakultatywne warunki ubezpieczenia – CZĘŚĆ II 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne 

* - zaznaczyć „X” prawidłową odpowiedź 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Klauzule fakultatywne   Ilość 
pkt. 

Franszyza integralna w ubezpieczeniu autocasco równa zero   20 
A 

Franszyza integralna w wysokości do 200,00 PLN  0 

Wyłączenie konsumpcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty odszkodowania w 
autocasco 

 
30 B 

 
Brak włączenia  0 

Gwarantowana suma ubezpieczenia przez każdy roczny okres ubezpieczenia pojazdów  20 
C 

Brak włączenia  0 

Nie stosowanie przez ubezpieczyciela ograniczenia wypłaty odszkodowania w przypadku 
spowodowania szkody na skutek przekroczenia dozwolonej na danym terenie prędkości   

 
30 D 

 
Brak włączenia  0 

RAZEM      100 
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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. Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej nie ma 
zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia.  
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 odstąpienia od zasady proporcji (Lee-way) - Wyłącza się zasadę stosowania proporcjonalnej 
redukcji odszkodowania w przypadku gdy różnica między sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w polisie jako 
wartość odtworzeniowa dla poszczególnego składnika mienia a odtworzeniową wartością tego mienia na 
dzień szkody wynosi nie więcej niż 20%. Ponadto nie stosuje się zasady proporcjonalnego obniżenia 
odszkodowania jeżeli suma ubezpieczenia zadeklarowana w polisie jako wartość księgowa brutto dla 
poszczególnego składnika mienia nie jest mniejsza od wartości księgowej brutto tego mienia na dzień 
szkody 

dotyczy: ogień i inne zdarzenia losowe oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
 

 
POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ MIENIA I OC. 

 
- 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 - nie dotyczy ubezpieczenia OC. 

 
- 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 tj. rzeczy nabywane przez ubezpieczającego 
podczas trwania umowy ubezpieczenia oraz w okresie poprzedzającym zawarcie umowy (tj. od 
01.06.2011 – zabranie danych o ryzyku do dnia podpisania umowy)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: 20%. 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. 

 
- Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – ustala się, iż uruchamiane przez 

Ubezpieczającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - statutowej 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. 
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- Klauzula kosztów dodatkowych – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej 
koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z łącznym rocznym limitem 
odpowiedzialności 10% 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 20 000 zł 
 
- Klauzula zapłaty składki - 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. Nieopłacenie składki lub raty w terminie wskazanym w 
polisie (datą opłacenia składki jest data stempla bankowego na przelewie lub dyspozycja przelewu w 
banku internetowym) nie jest podstawą rozwiązania umowy ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany 
jest pisemnie wezwać Ubezpieczającego do opłacenia składki. Brak płatności składki w terminie 7 dni od 
daty doręczenia wezwania skutkuje rozwiązaniem umowy ubezpieczenia. 

 
- 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 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.  

 
- 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, nie zmienionych 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, leasigodawca, dostawca, gwarant), chyba, że własność zostanie trwale 
przeniesiona na nowego właściciela. 

 
- Klauzula prac remontowo-budowlanych - uzgadnia się między stronami, że nie stosuje się zasady 

wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej w razie zaistnienia szkody spowodowanej pracami 
remontowo-modernizacyjnymi oraz budowlanymi, o ile prowadzenie prac nie wymaga zgody w 
rozumieniu prawa budowlanego.  

 
- Katastrofa budowlana - katastrofą budowlaną jest nie zamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części w rozumieniu Prawa Budowlanego, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. 

 
- Klauzula miejsc ubezpieczenia - o brzmieniu: „Ubezpieczyciel uznaje za ubezpieczone mienie 

przemieszczone pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami, bez konieczności zawiadamiania 
ubezpieczyciela o fakcie przemieszczenia”. 
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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 nie zawiadomienia w terminie o szkodzie - Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz 
ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że skutki nie zawiadomienia Ubezpieczyciela 
o szkodzie w przewidzianych przez OWU terminach maja zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji gdy 
miało to wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub rozmiaru szkody. 

 
- 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, 



Ubezpieczenie Gminy Mielec – specyfikacja warunków konkursowych  
 
 

 27

10. 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. 

11. Trzęsienie ziemi - Za trzęsienie ziemi uważa się naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej. 
12. Deszcz nawalny - Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności, co 

najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.  
13. 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. Dewastacja - Za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia przez osoby trzecie w związku z kradzieżą lub bez takiego związku , 

19. 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, 

- 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. 

20. 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 ubezpieczającego 
lub osób działających w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, albo 

- 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. 
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ZAŁĄCZNIK nr 6 – dane dotyczące ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych  

Tabela 1 – wykaz budynków 

Ref. Nazwa jednostki Adres Rok 
budowy 

il. 
kond.  

Pow. 
Użytk. 

Konstrukcja 
ścian 

Konstrukcja 
dachu 

Pokrycie 
dachu 

Warto ść 
(księgowa 

brutto) 
UWAGI 

Stadion Chorzelów  Chorzelów  2009           772 855,34   
OSP Chorzelów Chorzelów  1951 2 540,00 murowana drewniana blacha  460 939,57   
LKS Chrząstów  Chrząstów 1995 1 122,00 murowana drewniana blacha  62 146,00   
OSP Goleszów Goleszów 1975-2007 1 310,00 murowana drewniana blacha  213 053,73   
OSP Książnice, Książnice  1981 1 556,00 murowana drewniana blacha  60 601,57   
Ośrodek Zdrowia Podleszany Podleszany 1975 2 210,00 murowana stropodach papa   
OSP Podleszany  Podleszany 1975 2 661,00 murowana drewniana blacha  

30 696,17 
  

LKS Podleszany 
(budynek,stadion) 

Podleszany 2011 1 190,00 murowana drewniana blacha  200 000,00 ODTWORZENIOWA 

Kładka pieszo jezdna w  
Podleszanach na rz. Wisłoka 

Podleszany 2007          1 348 318,12   

OSP Rydzów Rydzów  1988 1 260,00 murowana drewniana blacha  200 000,00 ODTWORZENIOWA 
Biblioteka Rzędzianowice 1921 1 175,79 murowana drewniana blacha    

Przychodnia Rzędzianowice 1921 1   murowana drewniana blacha  
122 775,45 Połaczona z 

biblioteką 
OSP Rzędzianowice I Rzędzianowice 1990 1 402,00 murowana drewniana blacha  200 000,00 ODTWORZENIOWA 
OSP Rzędzianowice II Rzędzianowice  1997 1 292,00 murowana drewniana blacha  200 000,00 ODTWORZENIOWA 
LKS Rzędzianowice  Rzędzianowice  1990 1 97,00 murowana drewniana blacha  68 650,00   
Dom Ludowy Szydłowiec Szydłowiec 1950 1 147,00 drewniana drewniana blacha  100 000,00 ODTWORZENIOWA 
OSP Trześń Trześń  1995 1 415,00 murowana drewniana blacha  300 000,00 ODTWORZENIOWA 
Dom Ludowy Wola 
Chorzelowska  

W. 
Chorzelowska    1 240,00 murowana drewniana blacha  150 000,00 ODTWORZENIOWA 

LKS W. Mielecka ( budynek 
plus stadion) 

W. Mielecka 2011 1 185,00 murowana drewniana blacha  1 199 103,85   

Garaż W. Mielecka  W. Mielecka 1972 1 80,00 murowana stropodach papa 40 000,00   
OSP Wola Mielecka W. Mielecka 2006 2 740,00 murowana drewniana blacha    

Punkt Lekarski W. Mielecka W. Mielecka 2003 1 87,00 murowana drewniana blacha  
1 022 053,71 połączony  z 

budynkiem OSP 
LKS Złotniki ( budynek 
gospodarczy,wiata,budynek 
zaplecza) 

Złotniki    1 387,00 murowana drewniana blacha  135 480,00   

OSP Złotniki Złotniki    1 250,00 murowana drewniana blacha  47 188,00   
Garaż Złotniki Złotniki    1 93,00 murowana drewniana blacha  46 500,00   
Budynek Administracyjny  Jadernych 7   3   murowana stropodach papa 2 000 000,00   

1 

Budynek Administracyjny  Głowackiego 5   2   murowana stropodach blacha 908 386,00 aktualnie 
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wynajmowany 

2 SOKiS Chorzelów Chorzelów  1951 2 632,00 murowana drewniana blacha  2 000 000,00 ODTWORZENIOWA 

Szkoła Podstawowa 
Chrząstów  plus plac zabaw 

Chrząstów  1965,1995, 
2000 2 1171,00 murowana drewniana blacha  1 201 541,00   

4 Szkoła Podstawowa 
Chrząstów  budynek 
gospodarczy 

Chrząstów 1966 1 87,00 
murowana drewniana blacha  

62 000,00 ODTWORZENIOWA 

5 Szkoła Podstawowa 
Książnice,plus plac zabaw 

Książnice 1900 2 1270,00 murowana drewniana blacha  1 000 000,00 ODTWORZENIOWA 

6 Szkoła Podstawowa 
Podleszany plus plac zabaw 

Podleszany 1970 2 1543,00 murowana drewniana blacha  1 023 936,94   

7 Szkoła Podstawowa Rydzów Rydzów  1955,2004 1 779,00 murowana drewniana blacha  793 323,42   

Szoła Podstawowa 
Rzędzianowice 

Rzędzianowice 1956 2 646,23 murowana drewniana blacha  1 000 000,00 ODTWORZENIOWA 8 
Plac zabaw  Rzędzianowice  2008   170,00       33 845,45   

9 Szkoła Podstawowa Złotniki Złotniki  1968 2 928,00 murowana drewniana blacha  1 500 000,00   

Szkoła Podstawowa Chorzelów 110 1880 2 496,00 murowana drewniana blacha  200 000,00 ODTWORZENIOWA 
10 Zespół Szkół  Chorzelów plus 

plac zabaw 
Chorzelów 316 1972 3   murowana drewniana blacha  1 500 000,00 ODTWORZENIOWA 

Zespół Szkół  w Trześni Trześń  1934-1992 2 1862,00 murowana drewniana blacha,papa 1 413 938,78   
 LKS Trześń budynek 
gospodarczy szkoły 

Trześń  1940 1 54,00 murowana drewniana blacha  23 290,85   11 
Dom Nauczyciela Trześń Trześń  1954 2 200,00 murowana stropodach papa 100 000,00 ODTWORZENIOWA 

12 Zespół Szkół  W. Mielecka 
plus plac zabaw,przedszkole 

W. Mielecka 1976-2006 2 2917,00 murowana drewniana blacha  2 199 271,00   

  RAZEM               23 939 894,95   

 

UWAGA – kolumna pierwsza o  nazwie ‘Ref.’ odnosi się do numeru danej jednostki ze szczegółowej tabeli cenowej na stronie 8.  
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Tabela 2 - wyposażenie 

 

Lp Nazwa jednostki Maszyny i 
urządzenia Wyposa żenie* Razem 

1 Gmina Mielec 234 277,00   234 277,00 

2 Samorządowy  Ośrodek Kultury i 
Sportu Gminy Mielec 

  20 320,00 20 320,00 

3 Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej 

    0,00 

4 Szkoła Podstawowa w 
Chrząstowie 

181 536,00   181 536,00 

5 Szkoła Podstawowa w Książnicach 254 095,00   254 095,00 

6 Szkoła Podstawowa w 
Podleszanach 

71 523,00   71 523,00 

7 Szkoła Podstawowa w Rydzowie 99 860,00   99 860,00 

8 Szkoła Podstawowa w 
Rzędzianowicach 

168 820,00   168 820,00 

9 Szkoła Podstawowa w Złotnikach 84 150,00   84 150,00 

10 Zespół Szkół w Chorzelowie     0,00 

11 Zespół Szkół w Trześni 297 875,00   297 875,00 

12 Zespół Szkół w Woli Mieleckiej     0,00 

13 Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

234 277,00   234 277,00 

  
RAZEM 1 626 413,00 20 320,00 1 646 733,00 
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ZAŁĄCZNIK nr 7 – dane dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego  

Lp Nazwa jednostki  Sprzęt 
stacjonarny 

Sprzęt 
przeno śny Razem 

1 Gmina Mielec 119 751,00 20 000,00 139 751,00 

2 Samorządowy  Ośrodek Kultury i Sportu 
Gminy Mielec 

199 029,44 25 803,31 224 832,75 

3 Gminny Zakład Gosodarki Komunalnej 2 964,00 3 540,00 6 504,00 

4 Szkoła Podstawowa w Chrząstowie 120 230,77 14 209,00 134 439,77 

5 Szkoła Podstawowa w Książnicach 86 874,00 12 121,00 98 995,00 

6 Szkoła Podstawowa w Podleszanach 57 000,00 5 000,00 62 000,00 

7 Szkoła Podstawowa w Rydzowie 3 500,00 1 600,00 5 100,00 

8 Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach 150 051,77 12 271,00 162 322,77 

9 Szkoła Podstawowa w Złotnikach 70 546,00 5 759,00 76 305,00 

10 Zespół Szkół w Chorzelowie 220 963,00 29 388,00 250 351,00 

11 Zespół Szkół w Trześni 282 143,31 20 291,00 302 434,31 

12 Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 216 245,54 20 000,00 236 245,54 

13 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 24 873,73 5 419,00 30 292,73 

Razem: 1 554 172,56 175 401,31 1 729 573,87 
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ZAŁĄCZNIK nr 8 -  zestawienie pojazdów 

Lp Nazwa jednostki 
Rodzaj 
pojazdu 

Marka Model 
Nr 

rejestracyjny 
Rok 

produkcji 
Data I 

rejestracji 
Pojemność 
silnika/moc 

Ładowność/ 
Ilość miejsc 

Nr nadwozia Wartość OC AC NW 

1 SOKiS osobowy OPEL  VIVARO RMI04UM 2003 2003-05-19 1870 9 W0LJ7BCB63V629313 24 662 TAK TAK TAK 
2 GZGK ciężarowy FIAT  DOBLO RMI85NX 2006 2006-03-10 1368 730/2 ZFA22300005391094 15 600 TAK TAK TAK 
3 GZGK przyczepa NEPTUN-SORELPOL   RMI98PY 2007 2007-03-15   595 SXE7UDBSE7S000056 X TAK X TAK 
4 GZGK specjalny FIAT  DUCATO 250 RMI25491 2010 2011-04-05 2287 640/3 ZFA25000001800958 169 470 TAK TAK TAK 
5 GZGK ciężarowy RENAULT  KANGOO RMI23HR 2004 2004-08-11 1461 730/5 VF1KCR7BF32169179 12 400 TAK TAK TAK 
6 GOPS osobowy SKODA  FABIA RMI02040 2007 2007-12-21 1198 5 TMBBH25J783017273 19 000 TAK TAK TAK 
7 Gmina Mielec osobowy FSO POLONEZ CARO RMI50VS 1997 1997-12-16 1598 5 SUPB01CEHVW889887 X TAK X TAK 
8 Gmina Mielec przyczepa  ZPC-ŚWIDNIK 20551LE RMI56WJ 2007 2007-12-11 x 1900 SWH2055L17H000456 X TAK X TAK 
9 Gmina Mielec osobowy SKODA  OCTAVIA RMI02049 2007 2007-12-19 1595 5 TMBDX41U588842514 22 950 TAK TAK TAK 

10 Gmina Mielec motorower ROMET MOTORS HT50QT7 RMI5M77 2012 2012-03-20 49,4 2 LJLTCBHA8A3A00878 X TAK X TAK 
11 OSP Książnice pożarniczy RENAULT  TRAFIC RMI35189 2012 2012-09-20 1995 5 VF1FL91BSCY463314 101 960 TAK TAK TAK 
12 Gmina Mielec pożarniczy RENAULT TRAFIC RMI09774 2002 2002-10-02 1870 6 VF1FLBCB63V160925 X TAK X TAK 
13 OSP Chorzelów pożarniczy RENAULT  TRAFIC RMI14812 2009 2009-09-15 1995 5 VF1FLGHB69Y326226 X TAK X TAK 
14 OSP Chorzelów pożarniczy JELCZ  005 REM1025 1981 1981-12-29 6842 X 07059 X TAK X TAK 
15 OSP Chrząstów pożarniczy JELCZ/STAR 008 REM7012 1989 1989-11-15 6842 3500/6 11805 X TAK X TAK 
16 OSP Goleszów ciężarowy FSR TARPAN  4012 RMIS076 1995 1995-05-05 2499 500/4 SUR401200SA000801 X TAK X TAK 
17 OSP Podleszany pożarniczy FS LUBLIN 352417 REM983C 1999 1999-12-23 2417 1400/9 SUL352417X0015446 X TAK X TAK 
18 OSP Rydzów pożarniczy OPEL  VIVARO RMI01726 2003 2003-12-22 1870 5 W0LF7BCB64V602771 X TAK X TAK 

19 
OSP 
Rzędzianowice II 

pożarniczy  FS-LUBLIN 352417 REM976C 1999 1999-12-23 2417 1400/9 SUL352417X0015384 X TAK X TAK 

20 
OSP 
Rzędzianowice I 

pożarniczy RENAULT  M210 40ACA2 RMI78JY 1998 1998-12-22 6179 4550/6 VF640ACA000010745 X TAK X TAK 

21 
OSP 
Rzędzianowice I 

pożarniczy RENAULT  TRAFIC RMI23215 2010 2010-11-29 1995 6 VF1FLGHB6BV396240 X TAK X TAK 

22 OSP Trześń 
ciężarowo - 

osobowy 
FSR TARPAN 4011 REM4384 1988 1988 1481 825/9 012800034 X TAK X TAK 

23 
OSP Wola 
Chorzelowska 

pożarniczy FS LUBLIN  ŻUK A156B RMI35JP 1988 1988-05-24 2120 5 SUL0156111J0489599 X TAK X TAK 

24 OSP Wola Mielecka pożarniczy RENAULT  TRAFIC RMI23600 2008 2009-01-05 1995 6 VF1FLBHB69V333559 X TAK X TAK 
25 OSP Złotniki pożarniczy FS-LUBLIN LUBLIN 352417 REN7197 1998 1998-12-23 2417 1400/6 SUL352417W0009787 X TAK X TAK 

26 
OSP 
Rzędzianowice I  

osobowy SKODA Superb 3U RMI 06GG 2004 2004-02-26 2771 5 TMBCT63U749062910 X TAK X TAK 
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Załącznik 9 - szkodowość za lata 2009-2012 

Lp. NAZWA JEDNOSTKI ADRES REGON Grupa 
Ubezpieczeniowa Data szkody Wysoko ść odszkodowania 

1 
Gmina Mielec ul. Jadernych 7      

39-300 Mielec 
690581910 

Ogień i inne żywioły 
Ogień i inne żywioły 

Kradzież z włamaniem 

03.06.2010 
03.09.2011 
30.01.2012 

3648,97 – zalanie 
2029,16 – deszcz nawalny 

1857,45 zł  

2 

Samorządowy  Ośrodek Kultury i Sportu 
Gminy Mielec 

Chorzelów 307     
39-331 Chorzelów 

000999759 

Ogień i inne żywioły 
Ogień i inne żywioły 
Ogień i inne żywioły 
Odpowiedzialność 

Cywilna 

03.06.2010 
03.09.2011 
09.01.2010 
20.09.2012 

 

3648,97 zł – zalanie 
529,16 zł – deszcz nawalny 

Odmówiono 
1546,18 zł – uszkodzenie pojazdu przez otwarta 

bramę 

3 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Jadernych 7      

39-300 Mielec 690008375 Brak Brak Brak 

4 
Gminny Zakład Gosodarki Komunalnej ul. Jadernych 7      

39-300 Mielec 831315938 Odpowiedzialność 
Cywilna 01.06.2010 Odmówiono 

5 
Szkoła Podstawowa w Chrząstowie Chrząstów 156     

39-331 Chorzelów 
001133542 Ogień i inne żywioły 

Ogień i inne żywioły 
07.06.2010 
16.02.2010 

19978,72 zł - zalanie 
676,69 zł – śnieg 

6 
Szkoła Podstawowa w Książnicach Książnice 91         

39-300 Mielec 001133559 Ogień i inne żywioły 28.07.2010 23933,53 zł – zalanie 

7 
Szkoła Podstawowa w Podleszanach Podleszany 127     

39-300 Mielec 001133565 Ogień i inne żywioły 04.08.2010 4493,15 zł – zalanie 

8 
Szkoła Podstawowa w Rydzowie Rydzów 33              

39-300 Mielec 001133571 Ogień i inne żywioły 18.07.2010 2734,76 zł – zalanie 

9 
Szkoła Podstawowa w Rędzianowicach Rędzianowice 175    

39-300 Mielec 
001133588 Brak Brak Brak 

10 
Szkoła Podstawowa w Złotnikach Złotniki 61               

39-300 Mielec 001136799 Ogień i inne żywioły 19.06.2010 2479,91 zł – zalanie 

11 
Zespół Szkół w Chorzelowie Chorzelów 316     

39-331 Chorzelów 830449602 
Ogień i inne żywioły 
Ogień i inne żywioły 
Ogień i inne żywioły 

28.07.2010 
17.05.2010 
04.06.2010 

8384,78 zł - zalanie 
5054,67 zł – zalanie 
4124,45 zł – zalanie 

12 
Zespół Szkół w Trześni Trześń 87             

39-331 Chorzelów 180400719 Ogień i inne żywioły 
Ogień i inne żywioły 

15.02.2010 
07.04.2011 

3347,58 zł - zalanie 
723,73 zł – zalanie 

13 
Zespół Szkół w Woli Mieleckiej Wola Mielecka 406  

39-300 Mielec 830449594 Elektronika 10.07.2011 Odmówiono 

14 
OSP Goleszów Goleszów              

39-300 Mielec 
831362547 Brak Brak Brak 

15 
OSP Chorzelów Chorzelów 308         

39-331 Chorzelów 690385942 Brak Brak Brak 
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16 
OSP Rydzów Rydzów 73             

39-300 Mielec 690426954 Brak Brak Brak 

17 
OSP Wola Mielecka Wola Mielecka 405   

39-300 Mielec 690445762 Brak Brak Brak 

18 
OSP Złotniki Złotniki                

39-300 Mielec 
690477785 Brak Brak Brak 

19 
OSP Rzędzianowice  690483774 Brak Brak Brak 

20 
OSP Trześń 39-331 Chorzelów 690430631 Brak Brak Brak 

21 
OSP Wola Chorzelowska 39-333 Sarnów 180236651 Brak Brak Brak 

22 
OSP Chrząstów 39-331 Chorzelów 690384322 Brak Brak Brak 

23 
OSP Podleszany 39-300 Mielec 690581910 Brak Brak Brak 

 
 
 

UWAGA – szkody z 2010 r. zostały zakwalifikowane przez ubezpieczyciela jako powódź. W rzeczywistości było to zalanie poprzez przesiąkanie ścian lub 
kanalizację. Woda nie dostała się do pomieszczeń przez otwory drzwiowe ale ze względu na wysoki poziom pobliskich rzek i wód gruntowych przeniknęła 
 do wewnątrz budynku poprzez ściany czy otwory kanalizacyjne.  

 
Część II: ubezpieczenia komunikacyjne: 

jednostka Zakres ub. Data szkody Wartość 
odszkodowania /w zł/ 

Rezerwa 

SOKiS AC 30-04-2009 7 465,52 BRAK 

SOKiS AC 24-02-2010 2 568,68 BRAK 
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Załącznik nr 10 - OPIS JEDNOSTEK GMINY MIELEC 
 

Lp Nazwa jednostki adres  NIP REGON 

1 Samorządowy  Ośrodek Kultury i 
Sportu Gminy Mielec 

Chorzelów 307     
39-331 Chorzelów 

8171092823 000999759 

2 Gminny Zakład Gosodarki Komunalnej 
ul. Jadernych 7      
39-300 Mielec 8171947503 831315938 

3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. Głowackiego 5; 

39-300 Mielec 8171828649 690008375 

4 Szkoła Podstawowa w Chrząstowie 
Chrząstów 156     

39-331 Chorzelów 
8171812418 001133542 

5 Szkoła Podstawowa w Książnicach 
Książnice 91         

39-300 Mielec 
8171812401 001133559 

6 Szkoła Podstawowa w Podleszanach 
Podleszany 127     
39-300 Mielec 

8171812430 001133565 

7 Szkoła Podstawowa w Rydzowie 
Rydzów 33             

39-300 Mielec 
8171812424 001133571 

8 Szkoła Podstawowa w 
Rzędzianowicach 

Rzędzianowice 175    
39-300 Mielec 

8171812447 001133588 

9 Szkoła Podstawowa w Złotnikach 
Złotniki 61              

39-300 Mielec 
8171812476 001136799 

10 Zespół Szkół w Chorzelowie 
Chorzelów 316     

39-331 Chorzelów 
8171812482 830449602 

11 Zespół Szkół w Trześni 
Trześń 87             

39-331 Chorzelów 
8172105120 180400719 

12 Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 
Wola Mielecka 406  

39-300 Mielec 
8171812499 830449594 

13 Gmina Mielec 
ul. Jadernych 7      
39-300 Mielec 

8171981902 690581910 
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Siedziba: 

Urząd Gminy Mielec 

ul. Jadernych 7 

39-300 Mielec 

 

Zagro żenie powodziowe: 
Zamawiający informuje, że w roku 2010 na terenie Gminy Mielec zostały zalane przez rz. Wisłokę następujace 
miejscowości: Ksiażnice, Podleszany, Wola Mielecka, Rzędzianowice, Boża Wola, Złotniki, Chrząstów. 
Podtopiona została miejscowość Trześń przez wystąpienie wody z kanału Światowiec. Jednakże zgodnie z 
‘Protokołem z weryfikacji strat w Gminie Mielec’ z dnia 24.06.2010 główne straty dotyczyły dróg gminnych, 
przepustów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rowów melioracyjnych. Jeśli chodzi o szkody zgłoszone i 
wypłacone informacja zawarta jest w Załączniku nr 9. Szkody zostały zakwalifikowane przez ubezpieczyciela 
jako powódź. W rzeczywistości było to zalanie poprzez przesiąkanie ścian lub kanalizację. Woda nie dostała 
się do pomieszczeń przez otwory drzwiowe ale ze względu na wysoki poziom pobliskich rzek i wód 
gruntowych przeniknęła  do wewnątrz budynku poprzez ściany czy otwory kanalizacyjne. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Podkarpacki Zarząd Melioracji i Gospodarki Wodnej realizował w 
latach 2011-2012 program inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: "Rozbudowa i 
przeciwfiltracyjne zabezpieczenie lewostronnego obw ałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 - 17+930 
oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki  w km 15+930 - 17+900 wraz z obiektami 
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związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowo ści Rzędzianowice i Wola Mielecka" . Wartość 
projektu to 90 milionów złotych, zakładającego powstanie nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych od 
Chrząstowa do Mielca – po prawej stronie Wisłoki oraz w Woli Mieleckiej – po lewej stronie rzeki.  
Zaprojektowane wały z powodzeniem spełniają warunki bezpieczeństwa, gdyż lewostronne obwałowanie 
Wisłoki po wybudowaniu będzie wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. 
Równocześnie korona lewego wału będzie usytuowana o 51 cm wyżej niż poziom fali występującej raz na 500 
lat. 
Już na etapie uzyskiwania pozwolenia na realizację inwestycji PZMiUW zwrócił się do Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Krakowie o dokonanie symulacji przejścia fali powodziowej w korycie Wisłoki. Po 
przeprowadzeniu stosownej analizy z wykorzystaniem tzw. modelu hydraulicznego zaprojektowano 
odpowiednią wysokość wałów. Wykonano również niezbędne śluzy, przysłony hydroizolacyjne i odpływy oraz 
umocniono brzegi kamieniem.  
  

Poło żenie gminy 
Gmina Mielec położona jest w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie 
mieleckim. Obszar gminy przedzielony jest południkowo przez miasto Mielec i rzekę Wisłokę. Graniczy z 
gminą miejską Mielec, tworząc swoim obszarem pierścień wokół miasta Mielca. 

Graniczy z Gminą Miejską Mielec, tworząc swoim obszarem pierścień wokół miasta Mielca oraz z 9 sąsiednimi 
gminami: Mielec, Wadowice Górne, Czermin, Borowa, Gawłuszowice, Tuszów Narodowy, Cmolas, Niwiska, 
Przecław. 

Jest jedną z największych gmin w regionie. W jej skład wchodzi 13 sołectw: Boża Wola, Chorzelów, 
Chrząstów, Goleszów, Książnice, Podleszany, Rydzów, Rzędzianowice, Szydłowiec, Trześń, Wola 
Chorzelowska, Wola Mielecka, Złotniki, które ze względu na wspaniałe walory rekreacyjno - przyrodnicze, 
klimatyczne oraz dynamicznie rozbudowującą się infrastrukturę komunalną stają się zapleczem osiedlowym 
miasta Mielca. 

Gmina to miejsce ulokowania wielu przedsiębiorstw. Korzystne położenie gminy tuż przy Specjalnej Strefie 
Przemysłowej Europark w Mielcu, dobre uzbrojenie terenu i dostępność szlaków komunikacyjnych, a nade 
wszystko doskonała znajomość potrzeb przedsiębiorców przez nowe władze gminy, otwartość i wola 
współpracy oraz niesienia pomocy przy pokonywaniu barier to atuty, które gwarantują sukces inwestorom. W 
gminie dominują firmy związane z obróbką metali, produkcją stolarki i mebli, budownictwem, robotami 
ziemnymi, transportem międzynarodowym, a także duzi wykonawcy instalacji sieciowych (komunalnych, 
gazowych, elektrycznych), dealerzy znanych marek samochodowych. Gmina Mielec to także ujęcia głębinowe 
doskonałej jakości wód (Szydłowiec, Rzędzianowice) oraz jedyny w okolicy hotel czterogwiazdkowy. Oprócz 
nowoczesności na najwyższym poziomie dumą gminy są znakomite piekarnie i masarnie produkujące 
tradycyjne wyroby o najwyższej jakości, ekologicznie czyste, bez polepszaczy i konserwantów. W gminie ma 
też siedzibę zoologiczny zakład doświadczalny. Miejscowe rolnictwo obejmuje całe spektrum gospodarstw; 
począwszy od niewielkich przydomowych, kończąc na dużych specjalistycznych gospodarstwach, które 
głównie specjalizują się w hodowli świń. Nie brak też gospodarstw ekologicznych. Okoliczne lasy objęte są 
programem Natura 2000 i stanowią ostoję dzikiej zwierzyny, oraz znakomite miejsca do rekreacji i 
wypoczynku. Dzięki nim w doskonałej formie jest miejscowe łowiectwo i pszczelarstwo. 

Siedziba władz gminnych znajduje się w mieście Mielec przy ul. Jadernych 7, w którym zlokalizowane są 
również władze samorządowe miasta Mielca i powiatu mieleckiego. Takie położenie gminy ułatwia jej 
mieszkańcom dostęp do: organów decyzyjnych szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, rynku 
pracy, opieki zdrowotnej, szkół ponadgimnazjalnych i szkoły wyższej. 

Powierzchnia gminy to 12 212 ha, z czego około 41% stanowią lasy (pozostałość prastarej Puszczy 
Sandomierskiej). Największe obszary leśne występują we wschodniej części gminy. Dominują tutaj 
zbiorowiska kontynentalnego boru mieszanego oraz śródlądowego boru wilgotnego. Wiek drzewostanów jest 
dosyć zróżnicowany, przeważają drzewa w wieku powyżej 40 lat. Na szczególną uwagę zasługuje rzadkie 
zbiorowisko roślinne żyznej buczyny karpackiej, w formie podgórskiej - Rezerwat "Buczyna" im. Władysława 
Szafera, który leży na północno-zachodnim krańcu Płaskowyżu Kolbuszowskiego, w Leśnictwie Przyłęk, 
obrębie i Nadleśnictwie Tuszyma. Występują tu leśne zbiorowiska typu przejściowego między ubogą formą 
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buczyny karpackiej a lasem dębowo-grabowym. Na tym terenie znajduje się około 60 gatunków roślin 
naczyniowych, typowych dla niżowych lasów liściastych 

Obiekty sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe: 
Boiska sportowe i tereny rekreacyjne w miejscowościach: Goleszów, Chorzelów, Chrząstów, Podleszany, 
Rzędzianowice, Trześń, Wola Mielecka, Złotniki oraz dwie sale gimnastyczne o wym. 12x24 w szkołach 
podstawowych: w Podleszanach i Trześni.  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu ma w dyspozycji 2 hektary terenów rekreacyjnych położonych w 
sąsiedztwie siedziby. Tereny są wyposażone w urządzenia zapewniające organizowanie festynów, koncertów 
imprez plenerowych. 
 
Jednostki organizacyjne   
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej  

 
Siedziba: 
Urząd Gminy Mielec 
39-300 Mielec 
ul. Jadernych 7 
 
Informacja o działalno ści Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu  
 
I. Zakres działania:   
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 
2) hurtowy zakup wody i hurtowe odprowadzanie ścieków. 
3) administrowanie w imieniu gminy obiektami stanowiącymi mienie komunalne gminy w zakresie wodociągów 
i kanalizacji. 
4) wykonawstwo robót remontowo - budowlanych na ww. obiektach. 
 
II. Infrastruktura techniczna:  
Wodociągi : 13 wsi: 
- 147 km sieci rozdzielczej, 
- 92 km przyłączy w liczbie 2996 sztuk, 
- 2 stacje uzdatniania wody, 
- 1 hydrofornię (Wólka Książnicka) 
Kanalizacja : 6 wsi : 
Chorzelów, Złotniki, Chrząstów, Trześń, 
część Woli Mieleckiej i Rzędzianowic : 
- 74 km sieci głównej grawitacyjnej i ciśnieniowej, 
- 41 km przyłączy kanalizacyjnych w liczbie 1199 szt. 
- 144 przepompownie ścieków, w tym 1 podciśnieniową w Trześni. 
 
III. Zatrudnienie:  
3 pracowników biurowych; 
7 konserwatorów sieci wodno - kanalizacyjnej. 
 
IV. Zakład obsługuje:  
- 3.016 płatników odbierających wodę, 
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- 3283 punktów poboru wody (wodomierzy), 
ok. 11.000 osób, 
- 1144 płatników odprowadzających ścieki, 
ok. 4.000 osób. 
 
V. Szczegółowy opis działania Zakładu:  
1. Utrzymanie w ruchu obsługiwanej infrastruktury technicznej. 
2. Hurtowy zakup wody z następujących źródeł: z MPGK Mielec dla Złotnik i awaryjnie wodociąg Chorzelów-
Chrząstów , z WAW Szydłowiec (SUW Szydłowiec) dla Trześni, Woli Chorzelowskiej i Szydłowca, z GZGK 
Wampierzów dla Rydzowa. 
3. Sprzedaż hurtowa wody dla wsi Piątkowiec - Zwiernik, Gmina Wadowice Górne. 
4. Dostawa wody odbiorcom wody. 
5. Odbiór ścieków od dostawców ścieków. 
6. Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Mielcu i EURO-EKO (SSE). 
7. Wydawanie Technicznych Warunków Przyłączenia do sieci wodnokanalizacyjnej. 
8. Odbiór techniczny wykonanych przez inwestorów indywidualnych przyłączy wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
9. Wykonywanie prac remontowo modernizacyjnych w stacjach uzdatniania wody, na sieciach wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz pompowniach ścieków. 
10. Bieżąca wymiana zdelegalizowanych wodomierzy u odbiorców wody. 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w MIELCU 
ul. Głowackiego 5 
39-300 Mielec 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną Gminy Wiejskiej Mielec utworzoną w roku 
1990 w celu wykonywania zadań własnych i zleconych określonych w Ustawie o pomocy społecznej, którego 
działalność ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których 
nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Przytoczony zapis 
ustawy o pomocy społecznej oraz ustawa o samorządzie gminnym stanowi prawne ramy funkcjonowania 
Ośrodka. 
 
Oświata  
Na terenie Gminy Mielec funkcjonuje dziewięć szkół. Z dniem 1 września 1999 roku utworzono sześć 
publicznych sześcioletnich szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej klas I – VI i dwa publiczne 
gimnazja z trzyklasową strukturą organizacyjną. Oprócz szkół w gminie funkcjonują cztery samorządowe 
przedszkola: w Chorzelowie, Trześni, Podleszanach i Woli Mieleckiej.  W placówkach oświatowych pracuje 
wykwalifikowana kadra nauczycielska. 
Podstawowym celem Samorządu Gminy w zakresie edukacji jest zapewnienie dzieciom i młodzieży 
wysokiego poziomu kształcenia na wszystkich etapach edukacyjnych. Stałe dokształcanie kadry 
nauczycielskiej powinno przyczynić się również do wzrostu poziomu nauczania młodzieży. Pozytywny wpływ 
na kształcenie będą miały także tendencje demograficzne, a zwłaszcza mniejsza liczebność dzieci w 
oddziałach szkolnych. 
Realizowany będzie podstawowy cel, czyli stworzenie nowoczesnego systemu oświatowego opartego na 
szkole dobrze wyposażonej w pomoce dydaktyczne, przyjaznej uczniowi i dostępnej dla całej społeczności 
lokalnej. Planuje się przebudowę bazy oświatowej, w tym tworzenie pracowni komputerowych, 
multimedialnych i językowych oraz stworzenie infrastruktury towarzyszącej: boiska szkolne, place zabaw i 
place rekreacyjne. Następować będzie systematyczna poprawa wyposażenia szkół w sprzęt audiowizualny i 
komputery, umożliwiające wdrażanie nowoczesnych form i metod nauczania.  
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHORZELOWIE  

  
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZ ĄSTOWIE 
 

 

 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSI ĄŻNICACH 

  

 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W PODLESZANACH  

Adres:  
Chorzelów 316 
39-331 Chorzelów 

Adres:  
Chrząstów 156 
39-331 Chorzelów 

Adres: 
Książnice 91 
39-300 Mielec 

Adres:   

Podleszany 129 

39-300 Mielec 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZOWIE  

  

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W RZ ĘDZIANOWICACH  

  

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRZEŚNI 

Adres:  

Rydzów 33 

39-300 Mielec 

Adres:  

Rzędzianowice 186 

39-300 Mielec 

Adres:  

Trześń 87 

39-331 Chorzelów 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI MIELECKIEJ  

  

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTNIKACH  

  

 

Adres:  

Wola Mielecka 406 

39-300 Mielec 

Adres:  

Złotniki 61 

39-300 Mielec 
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Kultura i sport  
Samorz ądowy O środek Kultury i Sportu  
Siedziba:  
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie 
39-331 Chorzelów 307 
 
Działalność kulturalna w myśl zapisów zawartych w Ustawie „O samorządzie lokalnym" stanowi bardzo ważne 
zadanie realizowane przez samorząd Gminy Mielec. 
Założenia gminnej polityki kulturalnej obejmują swoim zakresem zamierzenia związane z rozwojem 
społeczności lokalnych, zachowaniem i propagowaniem dziedzictwa narodowego, regionalnego, 
kształtowaniem zasad wspierania twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej oraz promocji polskiej kultury i 
jej dorobku w regionie, kraju i zagranicą. 
Rada gminy, realizując politykę kulturalną, rozwija i umacnia właściwe kierunki twórczości artystycznej, a 
zarazem dokładnie określa potrzeby społeczności lokalnej w taki sposób, by mecenat samorządowy promował 
te działania kulturalne, które ją wzmacniają. 
W dniu 1 lipca 1975 roku powołano do życia Gminny Ośrodek Kultury. Na siedzibę ośrodka wyznaczono Dom 
Ludowy w Wojsławiu. 
W dniu 1 września 1978 roku zmieniono nazwę na Ośrodek Kultury Gminy Mielec. 
22 września 1990 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Ośrodka Kultury Gminy Mielec w Chorzelowie. W nowym 
budynku stworzono doskonałe warunki pozwalające dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijać swoje talenty 
poprzez pracę w klubach, kołach zainteresowań oraz uczestnictwo w organizowanych imprezach kulturalnych. 
W roku 1991 została zmieniona nazwa ośrodka na Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec z 
siedzibą w Chorzelowie. 
Rozszerzono zakres działania o zajęcia sportowe. Przyłączono również do ośrodka biblioteki publiczne 
działające na terenie naszej gminy. 
SOKiS bardzo aktywnie współpracuje z organizacjami społecznymi: LZS, KGW, OSP, dziewięcioma szkołami 
podstawowymi i dwoma gimnazjami, organizując wspólne imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i 
plenerowe w oparciu o istniejąca bazę i kadrę instruktorską pozyskuje do współpracy ludzi dobrej woli, w pełni 
uwzględniając potrzeby kulturalne środowiska lokalnego. 
 
Wykaz OSP  

 
  
Jednostki OSP działaj ące na terenie Gminy Mielec  
Chorzelów  
Chrząstów  
Goleszów  
Ksi ążnice  
Podleszany  
Rydzów   
Rzędzianowice I 
Rzędzianowice II 
Trześń 
Wola Chorzelowska 
Wola Mielecka 

Złotniki 
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Załącznik 11 – projekty umów  
 

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 
Dla części I 

 
 
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,  
pomiędzy  
 
reprezentowaną  przez  
1)  
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym  
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp.z o. o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fałata 94 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w 
Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 PLN 
 
a …………………………………………………………..………………………………………………………….. 
reprezentowanym  przez: 
1) ............................................................................, 
2) ………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawc ą. 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
W wyniku przeprowadzonego na podstawie: ‘Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro’ postępowania o udzielenie zamówienia na: 
kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno ści cywilnej oraz komunikacyjne GMINY MIELEC wraz z 
jednostkami organizacyjnymi ,  strony zgodnie ustalają co następuje: 

 
§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
 

1. Przedmiotem ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność cywilna Zamawiającego . 
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje pkt ………….: „Opis przedmiotu Zamówienia” Specyfikacji 

Warunków Konkursu, stanowiącej integralną część niniejszej Umowy. 
§ 3 

OKRES UBEZPIECZENIA 
Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia……... do dnia ……….. z zastrzeżeniem, że jeśli data 
rozpoczęcia odpowiedzialności będzie inna niż wymieniona powyżej, Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej 
zgodnie z terminami określonymi w składanych przez Zamawiającego wnioskach. 
 

§ 4 
ZASADY UBEZPIECZENIA 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część niniejszej 
Umowy. 

2. W wykonaniu niniejszej Umowy zawierane będą umowy ubezpieczenia w oznaczonym w tych umowach okresie 
w oparciu o postanowienia Specyfikacji Warunków Konkursu. 

3. Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia określające zakres i koszt ubezpieczenia. 
 

§ 5 
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY 

1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone Ogólne Warunki Ubezpieczenia, nie 
mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i 
wyrazi on zgodę na jej wprowadzenie do treści umowy. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w okolicznościach, przewidzianych w Specyfikacji Warunków Konkursu. 
3. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, 

a treścią umów indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy.  
4. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Warunków Konkursu, 

decyduje treść Specyfikacji Warunków Konkursu oraz oferta Wykonawcy. 
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§ 6 

SKŁADKI 
1. Składka za udzielaną na podstawie niniejszej Umowy ochronę ubezpieczeniową wynosi łącznie 

……………………  
2. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach określonych w polisach. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa powstaje przed zapłatą składki, od początku okresu ubezpieczenia. 

 
§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu niniejszej Umowy. 
3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony 

ubezpieczeniowej.  
4. Strony dopuszczają wypowiedzenie niniejszej Umowy wyłącznie w okolicznościach określonych  

w przepisach kodeksu cywilnego oraz zgodnie z klauzulą płatności składki lub rat składki z zastrzeżeniem, że w 
każdym przypadku, w którym zachodzi okoliczność uzasadniająca wypowiedzenie, termin wypowiedzenia wynosi 
45 dni.  

5. W razie wypowiedzenia Umowy przez Wykonawcy nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 
 

§ 8 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z Umowy będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na siedzibę 
Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, 
poz. 1151 z późn. zm.) 
 
 §9  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony tej Umowy, powinny być 

dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem poleconym. 
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie zapisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy i  

Zamawiającego. 
 
 
 
               ZAMAWIAJ ĄCY                                                WYKONAWCA 
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WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO 
Dla części II 

 
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,  
pomiędzy  
 
reprezentowaną  przez  
1)  
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego NORD PARTNER sp.z o. 
o. z siedzibą w Toruniu, przy ul. Fałata 94 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 
KRS 00000718665 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, NIP: 956-19-33-030, wysokość kapitału zakładowego 507 000,00 
PLN 
 
a …………………………………………………………..………………………………………………………….. 
reprezentowanym  przez: 
1) ............................................................................, 
2) ………………………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawc ą. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

W wyniku przeprowadzonego na podstawie: ‘Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie 
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro’ postępowania o udzielenie zamówienia na: 
kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno ści cywilnej oraz komunikacyjne GMINY MIELEC wraz z 
jednostkami organizacyjnymi ,  strony zgodnie ustalają co następuje: 

§ 2 

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy będące w posiadaniu lub użytkowane przez Zamawiającego. 

2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Załącznik nr 8 Specyfikacji Warunków Konkursu wraz z 
dodatkowymi załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. 

§ 3 
OKRES UBEZPIECZENIA  

Umowa ubezpieczenia generalnego zostaje zawarta na okres od dnia ………………... do dn. …………..  
§ 4 

ZASADY UBEZPIECZENIA 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część niniejszej Umowy. 

§ 5 

ZMIANA UMOWY 

1.  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy , która polegać może na: 

a. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia / sumy gwarancyjnej; 

b. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego pojazdów, modernizację i ulepszenie pojazdów;  

c. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego pojazdów na podstawie umów cywilnoprawnych  nakładających 
na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia;  

d. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia / sumy gwarancyjnej; 

e. likwidacji pojazdów; 

f. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku ujawnienia 
się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SWK;  

g. zmiany przewidziane w klauzulach zawartych w SWK, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określone w SWK;  
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h. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią umów 
indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy Ubezpieczenia Generalnego.  

3. W przypadku sprzeczności Ogólnych Warunków Ubezpieczenia z treścią Specyfikacji Warunków Konkursu, decyduje 
treść Specyfikacji Warunków Konkursu oraz oferta Wykonawcy. 

 

§ 6 

SKŁADKI 

1. Składka za roczny okres ubezpieczenia wynosi : ………….. zł. (słownie: ……………………… 00/00 PLN) 

2. Termin płatności składek :. 

3. Terminy płatności składek za ubezpieczenia komunikacyjne zostaną podane w wystawionych polisach 
potwierdzających ochronę ubezpieczeniową. 

4. Płatność składki na konto zakładu ubezpieczeń zostanie podana w wystawionych polisach potwierdzających ochronę 
ubezpieczeniową. 

§ 7 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu niniejszej Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, ubezpieczycielowi należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony 
ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi z rozliczeniem co do dnia, według zasady pro rata temporis.  

4. W razie wypowiedzenia umowy przez zakład ubezpieczeń nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

§ 8 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu na 
siedzibę Zamawiającego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 
r. Nr 11, poz. 66) 

§9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z umową generalną lub umowami indywidualnymi składane są przez 
strony tej umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane listem 
poleconym. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również umów indywidualnych wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy oraz 
Zamawiającego. 

 
 
........................................                               ................................................. 
ZAMAWIAJ ĄCY         WYKONAWCA 

 
 


