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  Mielec, dn. 14 grudnia 2015r. 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW KONKURSU 

NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE GMINY MIELEC  

wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 (dalej zwana regulaminem) 

 

POSTĘPOWANIE W TRYBIE KONKURSOWYM PONIŻEJ  30 000,00 EURO 

 

I. ZAMAWIAJĄCY (UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY) 

1. Pełna nazwa: Urząd Gminy Mielec 

2. Dokładny adres siedziby: ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec 

3. Numer NIP: 8171981902 

4. Numer REGON: 690581910 

5. Telefon/Fax: 017 7730590 

6. E-mail: sekretariat@ug.mielec.pl   

7. Strona www: www.gmina.mielec.pl 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie Gminy Mielec wraz z jednostkami organizacyjnymi   

w poniższym zakresie: 

 

CZĘŚĆ 01 
I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego 

mienia 

 

CZĘŚĆ 02 

Ubezpieczenia komunikacyjne 

 
2. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy udziale i za pośrednictwem brokera 

ubezpieczeniowego EIB SA z siedzibą w Toruniu przy ul. Jęczmiennej 21, kod pocztowy  
87-100, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050455. 

3. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Regulaminie przeznaczone są wyłącznie do 

przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystane w innym celu ani 

http://www.gmina.mielec.pl/
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udostępniane osobom trzecim nieuczestniczącym w postępowaniu, chyba że jest to konieczne i 
niezbędne do udziału w postępowaniu i przygotowania oferty. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do REGULAMINU.  
 

  
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia (okres ubezpieczenia) – 24 miesiące  z podziałem na 
2 okresy polisowe: 

 01/01/2016-31/12/2016 

 01/01/2017-31/12/2017 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

1. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie ubezpieczyciele, którzy złożą ofertę w terminie 

określonym w ogłoszeniu odpowiadającą warunkom niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy ubezpieczyciel może złożyć ofertę kompleksową na wszystkie trzy części Konkursu lub w 

odniesieniu do wybranych części oddzielnie 

 

V. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA W 
ZAKRESIE WYMAGANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO – WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ 

ORAZ DOKUMENTÓW 
 
W celu wykazania spełniania powyższych warunków oraz potwierdzenia braku podstaw do 
wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest wraz z ofertą złożyć 
następujące oświadczenia i dokumenty:  
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru np. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z 

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie 
zgodnym z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie 
odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi 

działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na 
podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania 

wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest 
konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej. Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa 
potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju 
wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, wykonawca składa oświadczenie organu 
uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta 

przez polski organ nadzoru. 
3. Wymagane powyżej w pkt. 1 i 2 dokumenty musi załączyć każdy z Wykonawców działających 

wspólnie 
4. Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie według formuły 

„spełnia”, „nie spełnia” na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, zgodnie 
z pkt. VI REGULAMINU. 

 

 

 

VI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ, SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą drogą elektroniczną za wyjątkiem oświadczeń i dokumentów 

określonych w punkcie V oraz Formularza Oferty stanowiącego Załącznik nr 7a,b do niniejszej 

REGULAMINU, dla których wymagana jest forma pisemna.  
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2. Wykonawca może zwracać się za pomocą poczty elektronicznej do Zamawiającego  

o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących zapisów w REGULAMINIE, a także sposobu 

przygotowania i złożenia oferty.  

3. W każdym przypadku dopuszczalna jest forma pisemna porozumiewania się pomiędzy 

Wykonawcą, a Zamawiającym. 

4. Zamawiający umieści treść wyjaśnienia na stronie internetowej oraz prześle pocztą 

elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którym indywidualnie doręczono REGULAMIN, bez 

wskazywania źródła zapytania.  

5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: 

 

Ze strony Zamawiającego: 

Andrzej Bieniek - tel. 17 774 56 46 
a.bieniek@ug.mielec.pl 

 
Ze strony Brokera: 

Mariusz Stępień 

tel. +48 17 850 01 80, +48 17 862 66 28 

kom. + 48 782 060 415 

mariusz.stepien@eib.com.pl 

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca pozostaje związany ofertą złożoną w przetargu przez 30 dni. Bieg terminu związania 
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert. 

 

VIII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

a) Każdy z Wykonawców składa tylko jedną ofertę i podaje tylko jedną cenę.  

b) Ofertę złożyć należy na Formularzu Oferty (wzór Formularza Oferty stanowi Załącznik nr 7a,b do 

REGULAMINU). 

c) Oferta powinna być podpisana przez Wykonawcę. 

d) Gdy mowa jest o podpisie Wykonawcy należy przez to rozumieć podpisy złożone przez osoby 

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania w jego imieniu 

zobowiązań, zgodnie z wymaganiami ustawowymi lub umocowane (pełnomocnik) do składania 

oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Wykonawcy, co najmniej w przedmiocie objętym niniejszym 

postępowaniem.  

e) Wszystkie dokumenty (załączniki) powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność  

z oryginałem oznacza umieszczenie na kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z 

oryginałem” i podpisu osoby uprawnionej lub umocowanej.  

f) Jeżeli ofertę składa i podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 

jeżeli umocowanie do złożenia oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.  

 

 

 

2. OFERTY CZĘŚCIOWE 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie poszczególnych części opisanych w 

niniejszym REGULAMINU.  

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przez oferty częściowe rozumie się: 

CZĘŚĆ PIERWSZA: 
I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

mailto:a.bieniek@ug.mielec.pl
mailto:mariusz.stepien@eib.com.pl
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III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i 

posiadanego mienia 

CZĘŚĆ DRUGA - Ubezpieczenia komunikacyjne 
 

3. FORMA OFERTY 

a) Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, napisana czytelnym 

pismem ręcznym przy użyciu nieścieralnego atramentu, komputerowo lub na maszynie. 

b) Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane. 

Powyższy wymóg nie dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków 

Ubezpieczenia lub innych wzorców umownych. 

c) Wszelkie poprawki w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz sygnowane podpisem 

Wykonawcy. 

d) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia 

ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Powyższy wymóg nie 

dotyczy załączonych do oferty Ogólnych oraz Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub innych 

wzorców umownych. 

e) Pełnomocnictwa osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy powinny być dołączone do 

oferty w oryginale lub w formie notarialnie potwierdzonej kopii. 

f) Wzory dokumentów, w tym formularz oferty powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę  

i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej zgodnej formie.  

g) Oferta powinna posiadać format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć 

do formatu A 4. 

h) Całość oferty musi być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. 

Arkusze (kartki) oferty muszą być zszyte, zbindowane lub połączone w jedną całość inną 

techniką.  

i) Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

j) Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie. 

k) Na kopercie należy umieścić następującą treść:  

 

 „OFERTA NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE 

 GMINY MIELEC WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI  
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 21.12.2015 GODZ. 10:15” 

 

l) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  

a) Termin składania ofert: 21.12.2015 r. godz. 10:00 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat Urzędu Gminy, ul. Głowackiego 5, 39-
300 Mielec w godzinach 8:00-15:00, 
 

b) Termin i miejsce otwarcia ofert: 21.12.2015 r. godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego 

 

IX. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, w każdej z części zamówienia, Zamawiający będzie 

kierować się następującymi kryteriami oceny ofert: 

 

Pc  Cena (składka ubezpieczeniowa) 100% 

 RAZEM 100% 
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2. PUNKTACJA OFERTY – SPOSÓB WYLICZENIA SUMARYCZNEJ LICZBY PRZYZNANYCH PUNKTÓW 

Oferty będą oceniane na podstawie ceny podanej w formularzu i obliczane wg poniższego wzoru 

 

Łączna maksymalna ilość punktów do zdobycia: 100 

Pc = 100 pkt x ( Cn / Co) 

  Pc – liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie 

  Cn- najniższa zaoferowana cena  

  Co- cena rozpatrywanej oferty 

Zamawiający, za najkorzystniejszą, uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów w 

danej części zamówienia. 

 

X. WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.  

2.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymogom określonym 

w REGULAMINU oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w 

niniejszym postępowaniu i określonych w REGULAMINU. 

3.  Umowa podpisana będzie na warunkach przyjętej oferty oraz warunkach określonych w niniejszym 

REGULAMINIE. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

 

XI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

 

XII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Istotne postanowienia znajdują się w Załączniku nr 1 „Opis przedmiotu zamówienia” oraz w 

Załączniku nr 2 „Klauzule dodatkowe” do niniejszej specyfikacji. 

2. W pozostałych nieuregulowanych treścią umowy kwestiach zastosowanie będą miały 

proponowane przez Wykonawcę Ogólne (Szczegółowe) Warunki Ubezpieczenia. 

 

 

 

XIII. ZAŁĄCZNIKI do REGULAMINU: 

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia ( Istotne postanowienia umowy )  

2. Załącznik nr 2  – Treść Klauzul, 

3. Załącznik nr 3  – Szkodowość 2010 – 2015, 

4. Załącznik nr 4 – Opis działalności Zamawiającego 

5. Załącznik nr 5 – Sumy ubezpieczenia 

6. Załącznik nr 6 - Wykaz ubezpieczanych pojazdów 

7. Załącznik nr 7a – Formularz oferty 

8. Załącznik nr 7b – Formularz oferty 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

ZATWIERDZIŁ 

Wójt Gminy Mielec 

Józef Piątek 
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Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia: Warunki, przedmiot, zakres i sumy 

ubezpieczenia  

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 

   

1. Okres obowiązywania umowy: 
 od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.  
 od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.  

2. Warunki płatności składki: płatność jednorazowa zgodnie z poniższym harmonogramem: 
I okres rozliczeniowy – składka płatna do 31 stycznia 2016 r. 
II okres rozliczeniowy- składka płatna do 31 stycznia 2017 r. 

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3 – 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, 
że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody 
uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone 
sytuacje: 

 jeżeli Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy ubezpieczenia, 

przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być potwierdzone 

prawomocnym orzeczeniem sądowym; 

 jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczony usiłował 

popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa 

musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

 jeżeli wskaźnik szkodowości (liczony po 8 miesiącach w I okresie rozliczeniowym jako suma 

odszkodowań i założonych rezerw do składki zapłaconej z ubezpieczeń zawartych  

w ramach umowy) przekroczy 70% w skali danego okresu rozliczeniowego; 

4. Ubezpieczenia zawarte zostaną w formie umów generalnych ubezpieczenia oddzielnie dla każdej 

części zamówienia, na podstawie których zostanie wystawiona odrębna polisa/polisy lub inny 

dokument/dokumenty potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela.  

5. Ubezpieczyciel, w razie potrzeby, na prośbę Ubezpieczającego, zobowiązuje się wystawić certyfikat 

potwierdzający zawarcie ubezpieczenia na warunkach Umowy, a dotyczący konkretnego majątku 

własnego lub majątku będącego w użyczeniu, wypożyczeniu, itp. u Ubezpieczającego (może zaistnieć 

sytuacja, że  jako Ubezpieczony będzie występowała, w takim przypadku, osoba trzecia). 

6. W przypadku Ubezpieczyciela działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zawarcie 

umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

członkostwa w TUW, a w szczególności - ze zobowiązaniem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do 

udziału w pokrywaniu straty towarzystwa na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego z tytułu 

ubezpieczeń; 

7. Wypłata odszkodowań następuje z podatkiem VAT, chyba że ubezpieczona jednostka jest uprawniona 

do jego odliczenia; 

8. W przypadku konsumpcji sumy ubezpieczenia, doubezpieczenie będzie następowało według 

stawek/składek wynikających ze złożonej oferty.  

9. W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek składki minimalne, przewidziane  

w OWU lub taryfikatorach stosowanych przez Ubezpieczyciela.  

10. Wszelkie limity odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu mienia i OC określone  

w niniejszych materiałach konkursowych będą miały zastosowanie do każdego okresu rozliczeniowego  

w pełnej wysokości oraz są przewidziane na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. 

Wszelkie limity określone w klauzulach dodatkowych jako limity w okresie ubezpieczenia rozumie się 

jako limity dla okresu rozliczeniowego; 

11. W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek franszyzy, udziały własne lub inne 

potrącenia z odszkodowania za wyjątkiem franszyz, udziałów własnych lub innych potrąceń z 

odszkodowania określonych w niniejszym zapytaniu i zawartej umowie generalnej; 

12. W każdym przypadku gdy w klauzulach rozszerzających zakres ubezpieczenia i w innych 

rozszerzeniach mowa jest o Ubezpieczającym rozumie się przez to również wszystkie ubezpieczone 

wspólnie jednostki organizacyjne Gminy Mielec, chyba że któraś z jednostek została wyłącznie 

wymieniona lub wyraźnie wyłączona z takiego rozszerzenia.  
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13. W celu realizacji zamówienia Ubezpieczyciel powinien zapewnić bieżącą obsługę, szybką reakcję   

w przypadku zaistnienia szkody i sprawną jej likwidację zgodnie z  postanowieniami niniejszego 

zapytania ofertowego.  

14. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą Ogólne (Szczególne) Warunki 

Ubezpieczenia; 

15. Jeżeli Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi istotnych 

informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy 

umyślnej, to fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania lub jego 

redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych; 

16. Klauzula EIB 25 /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ i EIB 26A/ KLAUZULA 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ dotyczy również lokalizacji, w których zostanie 

rozpoczęta działalność po zawarciu umowy ubezpieczenia; 

17. Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno 

zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia 

przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały 

własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie. Powyższe nie dotyczy ryzyk 

kradzieży; 

18. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie obowiązków 

zawartych w umowie, w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez 

ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało 

bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż 

stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody. 

19. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i dostarczenie 

dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis dotyczący 

zastrzeżonego terminu ulega zmianie na: „w terminie, który w stosunkach danego rodzaju, przy 

uwzględnieniu okoliczności towarzyszących, mogłyby być przekazane Ubezpieczycielowi bez 

nieuzasadnionej zwłoki”. 

20. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela za 

określone zdarzenia, postanowienia te będą miały zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wystąpienie 

szkody jest bezpośrednim następstwem wystąpienia takiego zdarzenia. 

21. Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 

przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia 

pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego 

lub zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, 

jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o szkodzie. 

Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. 

22. Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące 

Ubezpieczającego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie niebezpiecznych 

okoliczności, ulegają one zmianie na: „Ubezpieczający zobowiązany jest do podjęcia działań 

zmierzających do zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe dotyczy także zagrożenia, 

którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel.” 

23. Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez Ubezpieczyciela: 

a. Stanowią, że postępowanie rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody  

i jej rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest wiążący dla stron, to 

postanowienia takie nie mają zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą do 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jednocześnie strony podejmą wysiłki w celu 

polubownego załatwienia ewentualnego sporu (niniejszy zapis nie może być 

interpretowany jako zapis na sąd polubowny). 

b. Definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w 

których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki 

pozwalające określić zagrożenie jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do 

ubezpieczenia, to postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w 

takim przypadku przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia 

umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci 

natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. Zamiast tych postanowień 



Specyfikacja Warunków Konkursu na kompleksowe ubezpieczenie 

Gminy Mielec wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

Strona 8 z 61 

 

zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede 

wszystkim przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.  
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CZĘŚĆ I 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte zostaną: 

 Zadeklarowane środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji 

i technicznego/faktycznego zużycia, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych, środków 

ubezpieczonych indywidualnie przez niektóre jednostki, innych środków trwałych wyłączonych  

z ubezpieczenia), 

 Środki obrotowe, 

 Mienie pozaewidencyjne, w tym niskocenne składniki majątku trwałego, 

 Wartości pieniężne, gotówka (również poza schowkami ogniotrwałymi), 

 Nakłady na obcy środek trwały, nakłady inwestycyjne, 

 Mienie pracownicze - Przez mienie pracownicze rozumie się mienie ruchome pracowników 

Ubezpieczającego/Ubezpieczającego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem 

wartości pieniężnych, dokumentów i biżuterii oraz pojazdów mechanicznych 

 Mienie osób trzecich (przekazane Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu do używania w ramach 

najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej formy korzystania z cudzej rzeczy oraz mienie 

uczniowskie), 

 Bez względu na odmienne postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia ochroną 

ubezpieczeniową zostaną objęte: 

- sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu tj. m.in. 

zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne 

wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich 

wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach 

prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie 

będącym w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem iż z ochrony wyłączone zostaną wszelkie linie 

transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego 

rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami, włączając wszelkiego rodzaju 

podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 100m od ubezpieczonych budynków i 

budowli”. 

- ogrodzenia i bramy, chodniki i drogi wewnętrzne, schody, boiska sportowe  

i place zabaw wraz z instalowanym wyposażeniem (infrastrukturą), pomosty nad jeziorem, 

siłownie na wolnym powietrzu, altany, wiaty rowerowe, pylony promocyjne, dźwigi 

osobowe,  

- maszyny, urządzenia i wyposażenie, 

- mienie pozaewidencyjne/niskocenne składniki majątku trwałego (bez względu na wartość 

jednostkową), 

- dane i nośniki danych, 

- sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny nie objęty ochroną w ramach ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

- obiekty małej architektury w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne, elementy 

infrastruktury (w tym punkty informacyjne, pionowe oznakowanie dróg, tablice z nazwami 

ulic), instalacje służące do podniesienia bezpieczeństwa, sygnalizacja świetlna z 

infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, 

- zbiory biblioteczne, księgozbiory, archiwa, dokumenty,  

- wiaty i słupy przystankowe, 

- urządzenia i wyposażenia zewnętrzne na terenie Gminy Mielec np.: siłowniki bram, 

hydranty, progi zwalniające, pojemniki na surowce wtórne i kosze). 

 w zakresie szyb oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (wewnętrzne i zewnętrzne): 

m.in. szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe oraz pozostałe przedmioty szklane. 
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W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia zakres ubezpieczenia (w 

ramach sumy ubezpieczenia) obejmuje również koszty wykonania naprawy systemem ekspresowym, 
wykonania napisów i znaków reklamowych, ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu, pokrycia oszkleń 
folią np. antywłamaniową, transportu (dojazdem) związanym z naprawą szkody 

UWAGA: 

W przypadku szkód w szybach i przedmiotach szklanych ochrona ubezpieczeniowa do limitu 30.000,00 zł 

 

2. Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” - ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem 
wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  

Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: 

 katastrofy budowlanej (limit odpowiedzialności 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w okresie rozliczeniowym), z tym że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w obiektach: nie 

posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 

tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie z 

przeznaczeniem. 

 zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych 

umową ubezpieczenia, 

 nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, 

nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia do limitu 300.000,00 zł (zastosowany limit 

odpowiedzialności nie ma zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane), 

 zniszczenia ubezpieczonego mienia powstałego wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku  

z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, 

 budynków i lokali nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany; 

 placów do limitu 50.000,00 zł; 

 kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, 

niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie do limitu 100.000,00 zł; 

 szkód w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie 

ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas 

prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub 

wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i 

testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w 

mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Mienie nowe, 

będące przedmiotem prac/robót podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu odpowiedzialności 

1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, mienie istniejące do 

wartości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 

 Szkód spowodowanych dewastacją rozumianą jako działanie znanego bądź nieznanego sprawcy, o 

ile szkoda nie jest objęta ochrona ubezpieczeniową w ramach innego ubezpieczonego ryzyka (np. 

pożar), powodujące zniszczenie bądź uszkodzenie mienia /elementy budynków, budowli czy małej 

architektury, wiaty przystankowe i przystanki, znaki i oznaczenia drogowe, place zabaw, boiska i 

obiekty sportowe, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenia, firgury, pominiki itp./. Ustala się limit 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 20 000 PLN. Podlimit na graffiti – 

5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 Szkód w elementach trwale przymocowanych do budynku typu: szyldy, neony, markizy, 

okiennice, anteny, kamery monitoringu itp. Dla przedmiotowego ryzyka ustala się limit 

odpowiedzialności w wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka kradzieży. 

3. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne/OWU) stosowane 

przez Ubezpieczyciela: 

 Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia 

przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach o 

niewystarczającej według tych warunków wysokości, wyłączenie to będzie miało zastosowanie 
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jedynie dla mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach położonych poniżej 

poziomu gruntu, przy czym zalanie bezpośrednio z góry objęte jest ubezpieczeniem. 

 Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu 

dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu 

przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie 

wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Nie dotyczy to szkód w 

mieniu znajdującym się w najmowanych obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeżeli do 

obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny dachu.  

 Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi w mieniu 

znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią lub historycznego wystąpienia 

powodzi w miejscu ubezpieczenia to nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy 

ubezpieczenia. 

 Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one 

zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną przyczyną 

powstania szkody.  

 Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych  

i ogrodzeniach, nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.  

 Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach 

elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych, nie będą miały zastosowania na 

potrzeby niniejszej Umowy. 

 Przewidują wyłączenie odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień nie będą 

miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia. 

 Ubezpieczyciel uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami 

zwykłymi powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności 

stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych itp. 

 Zawierają wyłączenie za szkody w mieniu znajdującym się poza linią brzegową akwenów wodnych 

lub wyłączenie dotyczące szkód w pomostach nie będą miały zastosowania. 

4. System ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia 

 Środki trwałe: wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i 

technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego lub wartość odtworzeniowa na sumy stałe. 

 W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia 

wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości 

odtworzeniowej na wartość księgową brutto. W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający 

może dokonać wyłączenia  

z ubezpieczenia wybranych środków trwałych. 

 Ubezpieczeniem objęte będzie również mienie zabytkowe i o charakterze zabytkowym, w tym 

budynki zgłoszone do ubezpieczenia. 

 Ubezpieczający zastrzega możliwość weryfikacji wartości odtworzeniowych budynków zgłoszonych 

do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. 

 Środki obrotowe – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia; 

 Mienie pozaewidencyjne/ niskocenne składniki majątku (bez względu na wartość jednostkową) - 

limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko według wartości odtworzeniowej; 

 Nakłady na obcy środek trwały, nakłady inwestycyjne – limit odpowiedzialności na pierwsze 

ryzyko według wartości odtworzeniowej; 

 Mienie osób trzecich, mienie pracownicze – wartość odtworzeniowa – limit odpowiedzialności na 

pierwsze ryzyko; 

 Archiwa, dokumenty, księgozbiór - suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości rynkowej, 

limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; 

 Infrastruktura drogowa (z wyłączeniem dróg) – wartość księgowa brutto bez względu na wiek, 

stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. 
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Suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności 

Szczegółowy wykaz środków trwałych, w tym budynków i budowli Gminy Mielec oraz podległych 
jednostek, a także dodatkowe informacje zawiera Załącznik nr 5 – Tabele nr 1 i 2 

 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
(zł) 

1. Budynki, lokale użytkowe i mieszkalne, budowle 

39 019 410,06 

2. Budowle  

3. Środki trwałe (maszyny, urządzenia, wyposażenie)  3 695 312,43 

4. Mienie pozaewidencyjne/ niskocenne składniki majątku  100 000,00  

5. Mienie osób trzecich  50 000,00  

6. Mienie pracownicze i uczniowskie (w tym mienie w szatniach) 50 000,00 

7. Archiwa, dokumenty, księgozbiór 100 000,00 

8. 
Środki obrotowe środki spożywcze, czystości, szkolne, biurowe – do 

bieżącej działalności 
30 000,00 

9. Nakłady na obcy środek trwały, nakłady inwestycyjne 100 000,00 

10. 

Infrastruktura drogowa m.in. sygnalizacja świetlna, ekrany akustyczne, 

znaki drogowe, tablice z nazwami ulic (nie ujęte w ramach grup II-VIII 
KŚT) 

30 000,00 

11. 

dla pozostałych wyżej nie sklasyfikowanych składników mienia 
należącego/będącego w posiadaniu ubezpieczonych jednostek Gminy 
Mielec (m.in. pojemników na surowce wtórne, koszy, ławek, tablic 

informacyjnych, płotów, ogrodzeń, balustrad, bram, sieci kanalizacyjnych, 
gazowych, wodociągowych wraz z przyłączami i pokrywami, garaży, 
pokryw kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej itp., mienia 

pozaewidencyjnego stanowi łączny dla wszystkich jednostek limit 
odpowiedzialności) 

200 000,00 

12. Wartości pieniężne w lokalu 10 000,00 
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Limity odpowiedzialności dla ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) 

1. 

Środki trwałe w szczególności urządzenia  
i wyposażenie, sprzęt elektroniczny, 
księgozbiór, akta, dokumenty, mienie w 
użyczeniu, niskocenne środki trwałe 

100 000,00 

2. Środki obrotowe 10 000,00 

3. Mienie osób trzecich 10 000,00 

4.  Mienie pracownicze i uczniowskie  50 000,00 

5. 

Kradzież zwykła (w tym mienie 
pozostawione  
w szatniach placówek oświatowych z limitem 
odpowiedzialności 500,00zł na jedno 
zdarzenie) 

15 000,00 

6. Wartości pieniężne w lokalu 10 000,00 

7. Wartości pieniężne w transporcie 10 000,00 

 

W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania inne limity ograniczające odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela  poza przewidzianymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

 

5. Franszyzy i udziały własne 

Franszyza  integralna w wysokości 200 zł. 

Inne franszyzy i udziały własne – zniesione. 

 

6. Miejsce ubezpieczenia 

Wszystkie lokalizacje należące/będące w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terenie RP, 
zgodnie z Klauzulą EIB 21. 

 

7. Wypłata odszkodowań 

Odszkodowania będą wypłacane: 
 dla szkód w środkach trwałych – w ramach określonych sum ubezpieczenia wg kosztów zakupu, 

odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, 

przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed 

zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych 

sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu demontażu i montażu. 

Odbudowa może nastąpić w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja mienia. 

W umowie nie będą miały zastosowania warunki ubezpieczenia, ograniczające w przypadku 

szkody częściowej wysokość odszkodowania do procentu sumy ubezpieczenia przedmiotu 

dotkniętego szkodą odpowiadającego procentowi uszkodzenia tego przedmiotu. 

 niskocennych środków trwałych, środków obrotowych, mienia pracowniczego i mienia osób 

trzecich – według nowych cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty 

transportu i montażu. 

 dla nakładów adaptacyjnych, inwestycyjnych - według wartości faktycznie poniesionych kosztów 

remontów i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu; 

 dla maszyn, urządzeń i aparatów technicznych, wyposażenia - wartość kosztów zakupu tego 

samego rodzaju, typu i mocy produkcyjnej nowej maszyny, aparatu, urządzenia albo wartość 

kosztów naprawy, z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, demontażu i montażu 

oraz cła i innych tego typu opłat; 

 księgozbiorów, akt i dokumentów - wartość kosztów ich zakupu lub wytworzenia według cen  

z dnia szkody; 
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W przypadku księgozbiorów zakład ubezpieczeń zwróci również koszty związane z osuszaniem  

i renowacją w ramach limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 30.000,00 zł; 

 Z odszkodowania za szkody w środkach trwałych zostanie potrącona wartość pozostałości, które 

mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane  

w stosunkach danego rodzaju. 

 Nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia, tj. suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu  

o wysokość wypłaconego odszkodowania. Nie dotyczy to limitów odpowiedzialności określonych 

jako „limit na jedno i wszystkie zdarzenia” lub „limit na pierwsze ryzyko”. 

 Dla wszystkich składników mienia ubezpieczanego w systemie pierwszego ryzyka nie będzie miała 

zastosowania proporcjonalna redukcja odszkodowania. 

 Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela stanowić będzie łączna suma ubezpieczenia środków trwałych dotkniętych 

szkodą. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowych górną granicę 

odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego określona w umowie. 

 Ubezpieczyciel, wyraża zgodę na stosowanie uproszczonej likwidacji szkód w przypadku szkód, 

których przewidywana wysokość odszkodowania wynosi do 5.000,00zł, z zastrzeżeniem iż 

zastosowanie uproszonej likwidacji szkód jest każdorazowo uprawnieniem, a nie obowiązkiem 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

Uproszczona likwidacja polega na odstąpieniu od przeprowadzania oględzin i ustalania rozmiaru 

szkody przez Ubezpieczyciela, który upoważnia Ubezpieczającego do tych czynności. Wypłata 

odszkodowania następuje w oparciu o oświadczenia Ubezpieczającego co do okoliczności szkody 

oraz inne przedstawione dokumenty, takie jak: rachunek strat, protokoły, opinie itp. 

 

8. Klauzule dodatkowe - do umowy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk będą mieć 

zastosowanie klauzule dodatkowe: 

 EIB 01 B (reprezentantów) 

 EIB 02 (przepięciowa) 

 EIB 03 (szkód mechanicznych) 

 EIB 04 (dewastacji) 

 EIB 05 (katastrofy budowlanej) 

 EIB 06 (sposobu przechowywania mienia) 

 EIB 07A (ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych) 

 EIB 09 (szkód wodociągowych) 

 EIB 21 A (miejsca ubezpieczenia) 

 EIB 22 (przedmiotu ubezpieczenia) 

 EIB 23 (wartości przedmiotu ubezpieczenia) 

 EIB 24 (wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych) 

 EIB 25 (zabezpieczeń przeciwpożarowych) 

 EIB 26 A (zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) 

 EIB 27 (ubezpieczenia mienia poza budynkami) 

 EIB 28 (szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych) 

 EIB 29 (odtworzenia dokumentacji) 

 EIB 33 (definicji pracownika) 

 EIB 35 (pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) 

 EIB 38 A (eksploatacji mienia) 

 EIB 39 B (automatycznego pokrycia, zmniejszenia wartości i deklaracji mienia do ubezpieczenia) 

 EIB 41 A (zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia) 

 EIB 42 (dodatkowej sumy ubezpieczenia) 

 EIB 44 (prolongaty) 

 EIB 45 (ratalna) 

 EIB 48 (terminu wykonania zobowiązań) 

 EIB 49 (rozliczenia składek) 

 EIB 50 (warunków i taryf) 
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 EIB 53 (przekształceń) 

 EIB 54 (rezygnacji ze składek minimalnych) 

 EIB 55 (zmiany prawdopodobieństwa wypadku) 

 EIB 61A(zgłaszania szkód) 

 EIB 62 (definicji szkody) 

 EIB 65B (rozliczenia kosztów szkody – robocizna własna) 

 EIB 66 (kopii dokumentów) 

 EIB 68 (likwidacji drobnych szkód) 

 EIB 69 (ustalenia wysokości szkody) 

 EIB 72 (braku potrąceń) 

 EIB 73 (zasady proporcji/leeway) 

 EIB 74 (odstąpienia od odtworzenia mienia) 

 EIB 75 (kosztów dodatkowych) 

 EIB 77 (rzeczoznawców) 

 EIB 78 (potrąceń zużycia technicznego) 

 EIB 92 (roszczeń regresowych) 

 EIB 93 (wykładni umowy) 
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UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem objęty zostaje wybrany stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny (niezależnie od 
wieku) będący własnością lub w posiadaniu Gminy Mielec oraz podległych jednostek, w tym monitoring 
wizyjny. Zestawienie sprzętu elektronicznego podlegającego ubezpieczeniu znajduje się w Sumy 
ubezpieczenia podane w Załącznik nr 5 – Tabela nr 3. 

2. Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową od ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek 

zdarzeń, których wystąpienia nie można było przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć 
parametrów znamionowych. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z: przepięcia, 
przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku 
kwalifikacji, wandalizmu, pożaru, wybuchu, działania wody i wilgoci, błędów popełnionych w trakcie 
konstrukcji, produkcji lub montażu, wad materiałowych. 

Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: 
 kradzieży zwykłej (bez śladów włamania) dla każdego rodzaju mienia zgłoszonego do 

ubezpieczenia do limitu 10.000,00zł pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie 

policję po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą; 

 szkód spowodowanych przez huragan; 

 szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; 

 szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu; 

 szkód powstałych w czasie tymczasowego magazynowania (np. okres wakacji); 

 szkód powstałych w czasie okresowego wyłączenia z użytkowania; 

 szkód powstałych wskutek kradzieży ze środka transportu lub kradzieży całego pojazdu wraz ze 

sprzętem; 

 szkód w sprzęcie którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował i nie przygotował do eksploatacji 

(np. sprzęt nie został rozpakowany). 

 sprzęt stacjonarny i przenośny w ramach sum ubezpieczenia – ubezpieczony sprzęt ulegający 

przemieszczaniu pomiędzy jednostkami czy lokalizacjami – bez konieczności zgłaszania i 

powiadamiania zakładu ubezpieczeń. 

 w zakresie ryzyka kradzieży ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także mienie zainstalowane na 

wewnątrz i na  zewnątrz budynków /elementy systemów alarmowych czy monitoringu/ , o ile 

mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 

producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do użytkowania wewnątrz/ na zewnątrz 

budynków oraz przedmioty zamocowane do budynku wraz z ich konstrukcjami wspornikowymi są 

zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez użycia 

siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności w wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

 

3. Suma ubezpieczenia 

Lp
. 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia (w 

zł) 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny  2 839 938,40 

2 Sprzęt elektroniczny przenośny 199 361,87 

 

4. Postanowienia i informacje dodatkowe 

 W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty,  

obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego  
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w tym jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również, gdy 

wymagane czynności będą dokonywane przez personel własny; 

 Jeśli uszkodzony sprzęt jest niezbędny do właściwego funkcjonowania Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego (np. serwer, centrala telefoniczna) Ubezpieczający/ Ubezpieczony  będzie mógł, 

po uprzednim zawiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela, przystąpić natychmiast do samodzielnej 

likwidacji szkody. Protokół zawierający opis zdarzenia, rozmiar szkody, wyliczenie jej wartości 

oraz sposób naprawy będzie podstawą do kalkulacji odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W 

pozostałych przypadkach Ubezpieczający będzie mógł przystąpić do likwidacji szkody po upływie 3 

dni od zgłoszenia szkody jeśli nie nastąpiły oględziny; 

 Postanowienia warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty odszkodowania w przypadku, 

gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa nie mają 

zastosowania  

w umowie ubezpieczenia; 

 Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne / OWU) stosowane przez 

Ubezpieczyciela  przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi w 

mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią lub historycznego 

wystąpienia powodzi w miejscu ubezpieczenia to nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy 

ubezpieczenia; 

 Ochroną objęte jest również mienie składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach 

położonych poniżej poziomu gruntu oraz na najniższej kondygnacji. Limit dla tego ryzyka wynosi 

30.000,00zł dla wszystkich ubezpieczonych jednostek w okresie ubezpieczenia przy czym zalanie 

bezpośrednio z góry objęte jest ubezpieczeniem bez stosowania limitu. W przypadku, gdy OWU 

stosowane do tego ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela nie przewidują ograniczenia ochrony w 

powyższym zakresie, określony powyżej limit nie ma zastosowania. 

 

5. Miejsce ubezpieczenia 

Zakres terytorialny dla sprzętu stacjonarnego – Rzeczpospolita Polska, dla sprzętu przenośnego – Europa. 

 

6. Franszyzy i udziały własne 

Franszyza  integralna w wysokości 200 zł. 
Inne franszyzy i udziały własne – zniesione. 

 

7. Klauzule dodatkowe - do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będą mieć 

zastosowanie klauzule dodatkowe 

 EIB 01 B (reprezentantów) 

 EIB 04 (dewastacji) 

 EIB 06 (sposobu przechowywania mienia) 

 EIB 09 (szkód wodociągowych) 

 EIB 21 A (miejsca ubezpieczenia) 

 EIB 22 (przedmiotu ubezpieczenia) 

 EIB 23 (wartości przedmiotu ubezpieczenia) 

 EIB 24 (wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych) 

 EIB 25 (zabezpieczeń przeciwpożarowych) 

 EIB 26 A (zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) 

 EIB 27 (ubezpieczenia mienia poza budynkami) 

 EIB 28 (szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych) 

 EIB 35 (pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) 

 EIB 38 A (eksploatacji mienia) 

 EIB 39 C (automatycznego pokrycia, zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego) 

 EIB 41 A (zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia) 

 EIB 44 (prolongaty) 
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 EIB 45 (ratalna) 

 EIB 48 (terminu wykonania zobowiązań) 

 EIB 49 (rozliczenia składek) 

 EIB 50 (warunków i taryf) 

 EIB 53 (przekształceń) 

 EIB 54 (rezygnacji ze składek minimalnych) 

 EIB 61A(zgłaszania szkód) 

 EIB 62 (definicji szkody) 

 EIB 68 (likwidacji drobnych szkód) 

 EIB 72 (braku potrąceń) 

 EIB 73 (zasady proporcji/leeway) 

 EIB 77 (rzeczoznawców) 

 EIB 92 (roszczeń regresowych) 

 EIB 93 (wykładni umowy) 
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UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ   

ORAZ  POSIADANEGO MIENIA 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia  

 Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

wynikająca z posiadania mienia (w tym mienia nabytego w trakcie okresu ubezpieczenia) lub 

prowadzenia działalności w zakresie własnych bądź powierzonych zadań publicznych określonych 

w przepisach prawa oraz aktach dotyczących jednostki podległej. Ubezpieczeniem objęta będzie 

także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności socjalnej, kulturalnej, 

oświatowej, reklamowej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych przejawów aktywności 

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.  

 Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, zarówno z tytułu czynów 

niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa), jak również z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania oraz odpowiedzialność cywilna za produkt wprowadzony 

do obrotu (m.in. produkty spożywcze związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, kuchni 

ubezpieczonych jednostek oraz żywieniem zbiorowym, a także wprowadzeniem do obiegu wody 

zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób zakaźnych).  

 Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat 

rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby 

mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile wynika ze 

szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków 

ubezpieczenia.  

 Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody osobowe (na osobie), szkody 

rzeczowe (w mieniu), tzw. czyste straty finansowe oraz ich następstwa, do których naprawienia 

poszkodowanemu Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa. Jeżeli Umowa lub 

ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia mówią o „szkodzie” należy przez to rozumieć szkodę 

osobową (na osobie), rzeczową (na mieniu) lub tzw. czystą stratę finansową (limit 

odpowiedzialności dla czystych strat finansowych wynosi 100 000,00 zł).  

 Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.  

2. Definicje  

 szkoda osobowa (szkoda na osobie) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 

poszkodowanego wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia; 

 szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 

poszkodowanego wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 

uszkodzenie rzeczy; 

 czysta strata finansowa – szkoda nie będąca szkodą osobową lub rzeczową; 

 wypadek (ubezpieczeniowy) – śmierć, uszkodzenia ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, 

uszkodzenie, zniszczenie rzeczy lub powstanie czystej straty finansowej.  

3. Odpowiedzialność  

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku (ubezpieczeniowego) w okresie 
ubezpieczenia, niezależnie od daty zgłoszenia roszczenia, z zastrzeżeniem ustawowych terminów 

przedawnienia.  

4. Zakres terytorialny  

 Wypadki (ubezpieczeniowe), powstałe z działania bądź zaniechania Ubezpieczonego, które miało 

miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące także przedmiotem postępowania i 

orzeczeń sądów zagranicznych.  

 W przypadku szkód wyrządzonych przez pracowników Ubezpieczonego podczas podróży 

służbowych oraz uczniów szkół i ich opiekunów podczas wycieczek szkolnych, Ubezpieczyciel 
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odpowiada za wypadki mające miejsce na terenie całego świata z wyłączeniem terytorium Stanów 

Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady, Nowej Zelandii, Australii, Meksyku. 

5. Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:  

 szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, w tym podczas 

podróży służbowych;  

 szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW) i zaraźliwych oraz 

zakażeń; 

 szkody powstałe w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy, w tym również  

w związku z posiadaniem szatni - limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia; 

 szkody wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu (w tym w pojazdach mechanicznych - nie 

dotyczy szkód polegających na kradzieży pojazdu), przy czym w odniesieniu do szkód osobowych 

odszkodowanie nie obejmuje świadczeń wypłaconych na podstawie Ustawy z dnia 30 października 

2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 

2009 r. Nr 167 poz. 1322 z późn. zm.), szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w 

rozumieniu ww. ustawy, a nie wynikających z wypadku przy pracy. Jeżeli szkoda rzeczowa, bądź 

osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. jako 

użytkownikowi infrastruktury Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, korzystającemu z usług 

ubezpieczonego), pracownik ten traktowany jest na zasadach ogólnych – jako osoba trzecia, a 

przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z podstawowego zakresu polisy; 

 szkody powstałe w następstwie działania, awarii lub nieszczelności urządzeń lub sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych lub cieplnych w budynkach bądź poza nimi, w tym wskutek 

cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych, w tym w mieniu lokatorów 

oraz w mieniu w częściach wspólnych;  

 zalania wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności 

dachu, stolarki, spoin i złączy ścian; 

 szkody wyrządzone przez drużyny OSP w związku z wykonywaniem zadań statutowych ( dot. 

m.in. akcji ratowniczych, ćwiczeń, pokazów) 

 wynikłe wskutek organizacji imprez masowych innych niż podlegające ubezpieczeniu 

obowiązkowemu. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na mocy niniejszej klauzuli obejmuje w 

szczególności odpowiedzialność cywilną za:  

- szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego i ich osoby 

bliskie, w związku z udziałem w imprezie;  

- szkody wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, zawodnikom, sędziom, także 

szkody wyrządzone przez nich;  

- odpowiedzialność za szkody wynikłe z zatrucia, przeniesienia choroby zakaźnej lub 

pasożytniczej, w związku z żywnością podaną uczestnikom imprezy;  

- ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy niniejszych zapisów nie obejmuje szkód 

powstałych w pojazdach mechanicznych oraz rzeczach w nich pozostawionych, chyba, że 

pojazd został pozostawiony na terenie strzeżonym, za który odpowiedzialność ponosi 

Ubezpieczający/ Ubezpieczony. 

Podlimit na szkody powstałe w związku z pokazami pirotechnicznymi wynosi 300.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia; 

 szkody wyrządzone osobom trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego, o ile 

odpowiedzialność za takie szkody może być przypisana ubezpieczonemu;  

 Szkody spowodowane w podziemnych instalacjach lub urządzeniach 

 szkody wzajemne wyrządzone między poszczególnymi jednostkami ubezpieczonymi na podstawie 

jednej umowy oraz szkody wyrządzone podmiotom powiązanym kapitałowo z Ubezpieczającym/ 

Ubezpieczonym; 

 szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego poboczy i nawierzchni - ulic, dróg, placów, 

chodników, itp. oraz uchybień we właściwym ich utrzymaniu, w szczególności powstałe na 

drogach publicznych, wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, parkingach, mostach, 

wiaduktach, chodnikach, parkach, i innych terenach zielonych, nabrzeżach i innych budowlach 

inżynierskich spowodowane m. in. nienormatywną skrajną poziomą i pionową, śliską nawierzchnią 
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w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, lód, szadź), liśćmi, rozlaniem lub 

pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją powodującą nadmierną śliskość, brakiem, 

uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem 

oznakowania lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem 

robót, brakiem lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek 

przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikające z upadku drzew, słupów, masztów i ich 

części. 

Zarządca drogi zobowiązany jest do oznakowania niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 72 godzin 

miejsca, w którym doszło do szkody/zagrożenia. Zarządca drogi zobowiązany jest w ciągu 7 dni 

od dnia powzięcia informacji o szkodzie do usunięcia zagrożenia, które spowodowało szkodę.  

Długość dróg będących w zarządzie Ubezpieczającego: (Ulepszone - bitumiczne – 22,4 km, 

nieulepszone  - 23,1km ), gruntowe – 113,0 km. 

 szkody w mieniu, którym Ubezpieczający/ Ubezpieczony władał na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej – limit odpowiedzialności 200.000,00 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

 Szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy, z wyłączeniem szkód w 

pojazdach mechanicznych oraz szkód w wartościach pieniężnych– limit odpowiedzialności 

200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

 szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzenie mienia, powstałe w mieniu poddanym obróbce, 

naprawie, czyszczeniu itp. – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – np. prace remontowe na 

sieciach nie będących własnością GZGK - - limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia; 

 szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej - limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

 szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do 

wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane orzeczeniem sądu w zakresie 

wykonania kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznie użytecznych na rzecz Gminy 

Mielec - limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 

 szkody powstałe w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym 

stanie m.in. boisk, w tym boisk do piłki nożnej, boisk/kortów tenisowych, boisk wielofunkcyjnych, 

hali sportowych, sal gimnastycznych, placów zabaw, parków, siłowni zewnętrznych, ogrodów, 

skwerów i zieleni miejskiej; 

 szkody wyrządzone m.in. przez nauczycieli, pozostały personel placówek oświatowych i 

oświatowo-wychowawczych, instruktorów, opiekunów (dotyczy m.in. podopiecznych GOPS); 

 szkody wyrządzone przez zwierzęta, w tym także bezpańskie zwierzęta, za które Ubezpieczony 

ponosi odpowiedzialność, 

 szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczej, 

edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, oświatowych, 

wychowawczych i rekreacyjnych, w tym w związku z organizacją pobytów dzieci i młodzieży poza 

placówką oświatową, na terenie RP oraz zagranicą; 

 szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki (dotyczy m.in. 

podopiecznych w GOPS)- limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia;  

 koszty ochrony prawnej w wysokości do 20% ponad sumę gwarancyjną 

6. Franszyzy, udziały własne:  

Brak franszyz i udziałów własnych, za wyjątkiem punktu poniższego; 

 Franszyza redukcyjna dla szkód w postaci czystych strat finansowych 1.000,00 zł; 

 Franszyza integralna - wyłącznie dla szkód rzeczowych w wysokości 200 zł 

 W odniesieniu do szkód na osobie – franszyzy i udziały własne zniesiono w całości; 

 Franszyzy i udziały własne stosuje się do jednego zdarzenia, niezależnie od liczby 

poszkodowanych.  

7. Suma gwarancyjna:  

Suma gwarancyjna wynosi: 500.000,00 zł  
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na jedno i wszystkie wypadki z zastrzeżeniem sublimitów określonych w poszczególnych zakresach 

ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia. 

8. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne/OWU) stosowane przez 

Ubezpieczyciela: 

 przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie złego stanu 

technicznego urządzeń, za których konserwację odpowiada Ubezpieczony, ulegną 

doprecyzowaniu, w ten sposób, iż wyłączenie znajdzie zastosowanie, o ile Ubezpieczony wiedział 

lub, przy zachowaniu należytej staranności, mógł się dowiedzieć o złym stanie technicznym 

urządzeń;  

 przewidują wyłączenie odpowiedzialności w stosunku do podmiotów powiązanych kapitałowo, 

spółek, nie będą miały zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia. 

9. Obowiązek informacyjny 

 Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na 

podstawie art. 822 § 4 kc (tzw. zasada actio directa) oraz o każdym odszkodowaniu i/lub 

zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie odszkodowania i/lub 

zadośćuczynienia. 

 Termin zgłoszenia szkody wynosi 10 dni roboczych od dnia, w którym Ubezpieczony dowiedział 

się o szkodzie. Zgłoszenie szkody przekazywane będzie do Ubezpieczyciela za pośrednictwem 

brokera lub samodzielnie, z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych lub faxem. 

10. Klauzule dodatkowe - do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą mieć 

zastosowanie klauzule dodatkowe: 

 EIB 01 A (reprezentantów) 

 EIB 33 (definicji pracownika) 

 EIB 44 (prolongaty) 

 EIB 45 (ratalna) 

 EIB 48 (terminu wykonania zobowiązań) 

 EIB 49 (rozliczenia składek) 

 EIB 50 (warunków i taryf) 

 EIB 53 (przekształceń) 

 EIB 54 (rezygnacji ze składek minimalnych) 

 EIB 77 (rzeczoznawców) 

 EIB 92 (roszczeń regresowych) 

 EIB 93 (wykładni umowy) 
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CZĘŚĆ II - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Postanowienia wspólne dla ubezpieczeń komunikacyjnych 

1) Niniejsza Umowa określa warunki na jakich zawierane i wykonywane będą ubezpieczenia dla 

ryzyk związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych (dalej pojazdy), 

stanowiących flotę Ubezpieczającego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą pojazdy, które 

w czasie obowiązywania Umowy stanowią własność lub są użytkowane na podstawie tytułu 

prawnego, innego niż prawo własności (jako przedmiot umowy leasingu, najmu, dzierżawy). 

2) Wykaz pojazdów stanowiących flotę Ubezpieczającego zawiera Załącznik Nr 6 do REGULAMINU. 

Załącznik ten uwzględnia wnioskowany rodzaj ubezpieczenia dla poszczególnego pojazdu. 

Załączony wykaz pojazdów zostanie uaktualniony przed zawarciem Umowy. 

3) Pojazdy zgłaszane do ubezpieczenia w czasie trwania niniejszej Umowy zostaną objęte ochroną 

na niniejszych warunkach na podstawie zgłoszenia przez Ubezpieczającego. 

4) Niniejsza Umowa dotyczy współpracy Stron w zakresie następujących rodzajów ubezpieczeń: 

a. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej ubezpieczenie OC ppm), 

b. ubezpieczenie auto-casco pojazdów mechanicznych (dalej ubezpieczenie auto-casco) 

c. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (dalej 

ubezpieczenie NNW), 

5) Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy zastosowanie mają: 

a. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 

2003 r., Nr 124, Poz. 1152 ze zm.); 

b. ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco pojazdu mechanicznego (dalej OWU AC); 

c. ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

pojazdu mechanicznego (dalej OWU NNW); 

6) Postanowienia warunków określonych w niniejszej Części, w tym klauzul dodatkowych 

wymienionych w Załączniku nr 2 do REGULAMINU, mają pierwszeństwo stosowania przed OWU, o 

których mowa w pkt 1.6. 

7) Płatność składki nastąpi jednorazowo w przeciągu 14 dni od dnia wystawienia dokumentu 

ubezpieczenia (polisy), dla poszczególnego pojazdu lub grupy pojazdów, niniejsze dotyczy także 

pojazdów ubezpieczanych w trakcie obowiązywania Umowy Ubezpieczeń Komunikacyjnych. 

8) Wykonawca zagwarantuje Ubezpieczonemu niezmienność składek ubezpieczeniowych w trakcie 

trwania umowy ubezpieczenia. 

9) Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie i będą potwierdzane 

stosownymi dokumentami ubezpieczenia, wystawionymi przez Ubezpieczyciela. 

10) Rozliczenie składki przy doubezpieczeniach będzie wyliczane za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej. Wymóg składki minimalnej stosowany przez Wykonawcę nie ma zastosowania. 

11) Zwroty składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia odbywały się będą bez potrącenia 

kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki będzie następować proporcjonalnie do 

niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia następnego 

po wygaśnięciu odpowiedzialności  

12) Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników (dotyczy również 

członków OSP) Ubezpieczającego. 

13) Gdziekolwiek w Umowie/warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie 

obowiązków zawartych w umowie/warunkach ubezpieczenia, w postaci ograniczenia lub odmowy 
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wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy 

niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru 

szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na 

powstanie lub zwiększenie się szkody. 

14) Do Umowy Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych będą miały 

zastosowanie następujące klauzule dodatkowe (treść klauzul stanowi Załącznik nr 2do 

REGULAMINU): 

 EIB 44 /KLAUZULA PROLONGATY/ 

 EIB 45 /KLAUZULA RATALNA/ 

 EIB 49  /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ 

 EIB 69  /KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/ 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 

 Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, zgodnie z załączonym 

wykazem pojazdów znajdującym się w Załączniku nr 12 do SIWZ. 

 Ubezpieczenie OC - zakres i warunki ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dn. 22 maja 2003 r.  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz. 1152 wraz z poźniejszymi zmianami) (dalej 

ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych). 

 Suma gwarancyjna: zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

 Ubezpieczyciel obowiązany jest podać ryczałtową wysokość składki za pojazd, z uwzględnieniem 

rodzaju pojazdu, za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia. 

 

2. Ubezpieczenie Autocasco 

 Przedmiotem ubezpieczenia AC są zgłoszone pojazdy wraz z wyposażeniem (w tym 

wyposażeniem dodatkowym lub specjalistycznym zamontowanym na stałe w pojeździe jeśli 

zostało zgłoszone do ubezpieczenia), podlegające — stosownie do przepisów prawa o ruchu 

drogowym — rejestracji w RP oraz inne pojazdy napędzane silnikiem z własnego źródła energii, 

stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczającego. 

 Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risk” – ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wszelkie 

szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu wraz z przyjętym do 

ubezpieczenia wyposażeniem, wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby 

uprawnionej do korzystania z pojazdu. 

 Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń w ruchu i postoju Auto-casco (AC) 

rozszerzone o ryzyko kradzieży (KR). 

 ubezpieczyciel odpowiada również za szkody nie będące wynikiem rażącego niedbalstwa czy 

spowodowane umyślnie, a powstałe wskutek: 

- powstałe w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż; 

- powstałe w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym; 

- powstałe w wyniku dostania się wody do wnętrza pojazdu; 

- powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy; 

- będące wynikiem wjechania w nierówność drogi; 

- spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych, czynników termicznych lub 

chemicznych pochodzących z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu, 

- ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu pojazdu, części lub 

wyposażenia  

w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia. 

 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami floty należącej do 

Ubezpieczającego. 
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 Prędkość, z jaką poruszał się pojazd w chwili zaistnienia szkody ani naruszenie przepisów kodeksu 

drogowego przez kierującego pojazdem, nie skutkują zmniejszeniem lub odmową wypłaty 

odszkodowania, niezależnie czy okoliczności te miały wpływ na powstanie szkody. 

 Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz 

przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy 

(fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) do limitu 1.000,00 zł na jedno zdarzenie. 

 Jeżeli OWU AC zawierają postanowienia: 

- ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku użycia 

pojazdu w celu dokonania czynu zabronionego przez inne osoby niż Ubezpieczający, 

Ubezpieczony, oraz osoby uprawnione do korzystania z pojazdu lub rozporządzania nim, 

- ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, odnoszące się do wieku 

kierującego pojazdem, to takie postanowienia nie mają zastosowania do Umowy. 

 Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez 

Ubezpieczającego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania 

ubezpieczonym pojazdem, jeśli udowodniony zostanie związek braku takich uprawnień z 

powstaniem szkody, z zastrzeżeniem uprawnienia Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy 

oraz szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody. 

 Ubezpieczeniem są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem nie posiadającym 

ważnego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie 

szkody lub zwiększenia jej rozmiarów 

 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe, gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym 

i/lub w serwisie, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również podczas jazd przed lub po 

naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego zakładu, z zachowaniem prawa regresu do 

przedsiębiorcy wykonującego powyższe czynności. 

 Szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez innych zidentyfikowanych posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, które będą podlegały likwidacji z polisy AC, nie będą uwzględniane przy 

wyliczeniu szkodowości w części odpowiadającej wysokości uzyskanego regresu od sprawcy 

szkody lub jego Zakładu Ubezpieczeń. 

 Suma ubezpieczenia: 

- Ubezpieczyciel uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Ubezpieczającego za 

odpowiadające wartości rynkowej pojazdów i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w 

postaci nieprawidłowości w ustaleniu sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenia, 

nadubezpieczenia). 

- Ubezpieczenie pojazdu na niższą wartość niż wartość rynkowa pojazdu, gdy pojazd został 

kupiony z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie 

odszkodowania, 

- Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do 

każdego pojazdu objętego ubezpieczeniem AC i ustalana jest następująco: 

a) w przypadku pojazdów fabrycznie nowych – jako wartość brutto/netto pojazdu 
określona  
w fakturze zakupu, z tym że dla pojazdów których okres eksploatacji nie przekroczył  

6 miesięcy wartością rynkową określaną do celów wypłaty odszkodowania będzie jego 
wartość fakturowa, 

b) w przypadku pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia jako używane – wartość rynkowa 
pojazdu obowiązująca w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia z uwzględnieniem/bez 
uwzględnienia podatku VAT, 

c) w ramach sumy ubezpieczenia uwzględniane będzie wyposażenie dodatkowe pojazdu. 
d) Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia dla szkód innych niż całkowite. 

e) Sumy ubezpieczenia dla danych pojazdów będą każdorazowo aktualizowane przed 
zawarciem ubezpieczenia (wystawieniem polisy). 

f) W ubezpieczeniu auto-casco Wykonawca uzna podane sumy ubezpieczenia za 
niezmienne  
w okresie ubezpieczenia (tzn. wartość rynkowa pojazdu dla celów ubezpieczeniowych 
jest stała w trakcie trwania okresu ubezpieczenia  równa przyjętej do ubezpieczenia). 

 Warunki szczególne: 

- Zakres terytorialny: Europa, z zastrzeżeniem wyłączenia szkód spowodowanych pożarem, 

wybuchem, działaniem czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz 
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lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) na terytorium Rosji, Białorusi, 

Ukrainy. 

- Likwidacja szkód częściowych będzie dokonywana w wariancie serwis\warsztat. 

- Zniesiona amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu, 

- Franszyzy i udziały własne zniesione.  

 Ustalenie wartości szkody i wysokości odszkodowania, inne warunki likwidacji szkód 

- Za szkodę całkowitą w pojeździe uważa się takie uszkodzenie pojazdu, że koszty naprawy 

przekraczają 70% wartości pojazdu. 

- Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, na wniosek 

Ubezpieczającego dopuszczalna jest inna forma. 

- Wypłata odszkodowania nastąpi w kwocie odpowiadającej wysokości szkody (na podstawie 

faktur, rachunków – wariant serwisowy) z uwzględnieniem podatku VAT (jeśli jest 

uwzględniony w sumie ubezpieczenia). Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel 

zastosuje kosztorysowe rozliczenie szkody.  

- Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy 

ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które 

dotyczyły: 

a) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia 
objętego ubezpieczeniem, do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin; 

b) holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do 
siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego 
w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie 

więcej jednak niż 2.000,00zł; 
c) wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie, 

zwiększenia jej rozmiarów; 
d) przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 
 Odszkodowanie nie będzie pomniejszane z tytułu amortyzacji pojazdu, jego części, za wyjątkiem 

ogumienia, którego dotyczy wypłata. 

 Zniesiona zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania.  

 Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania 

szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. Ubezpieczający 

ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela 

Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po 

szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub 

zakłóceniem pracy przedsiębiorstwa; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, 

jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający 

może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą Ubezpieczyciela. Jeżeli koniec terminu 

obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od 

pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu. 

 Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 3 dni roboczych 

po zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w 

ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy 

pojazdu. Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do 

Ubezpieczyciela oryginałów lub kopii faktur za naprawę w należnej kwocie. 

 Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. 

 Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywać się będzie w warsztacie określonym przez 

Ubezpieczającego.  

 Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obligatoryjnego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o 

wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej 

przedmiotowego pojazdu.  

 Inne niż opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące ustalania wartości szkody i wysokości 

odszkodowania, określone w OWU AC, nie mają zastosowania jeśli ich przyjęcie miałoby 

zmniejszyć uprawnienia Ubezpieczającego wynikające z niniejszej umowy. 
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3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych 

 Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu 

ciała, rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy, 

pasażerów) powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności NNW 

powstałe: podczas wsiadania lub wysiadania, przebywania w pojeździe w czasie zatrzymania lub 

postoju, przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu, w czasie naprawy pojazdu, podczas 

garażowania, jak również NNW będące następstwem zdarzeń losowych w szczególności pożaru, 

wybuchu lub upadku pojazdu, a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną. 

 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na 

terytorium Europy. 

 Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia, trwałego inwalidztwa 

całkowitego (100% sumy ubezpieczenia), trwałego inwalidztwa częściowego (1% sumy 

ubezpieczenia za 1% uszczerbku), naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (do limitu 

1.000,00zł), zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia (do 10% sumy ubezpieczenia). 

 Suma ubezpieczenia w systemie na miejsce w pojeździe, bez względu na ilość miejsc, wynosi 

10.000,00 zł. 

 

4. Ubezpieczenie Assistance 
 Wszystkie pojazdy objęte ubezpieczeniem OC i spełniające kryterium rodzaju pojazdu 

określonego w punkcie poniższym objęte będą ubezpieczeniem Assistance w wariancie 

podstawowym (ubezpieczenie bezskładkowe) zawierającym, co najmniej holowanie pojazdu lub 

jeśli to jest możliwe naprawę na miejscu, umożliwiającą poruszanie się pojazdem, bez względu na 

miejsce awarii lub zdarzenia. Ubezpieczeniem Assistance w wariancie rozszerzonym będą 

ubezpieczone pojazdy wskazane przez Ubezpieczającego.  

 Ubezpieczeniem objęte są następujące rodzaje pojazdów: samochody osobowe, ciężarowe  

w nadwoziu osobowym, ciężarowe i ciężarowo osobowe o ładowności do 2 ton. 

 

5. Zasady przyjmowania do ubezpieczenia nowych pojazdów 
 Ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS  zawierane będą na podstawie pisemnego zgłoszenia (formę 

pliku elektronicznego przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu uznaje się za 

wystarczającą) przekazanego Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego lub za pośrednictwem 

Brokera. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące dane: 

-  dane Ubezpieczającego w polisie (w tym nazwa, adres); 

-  dane właściciela (jeśli inny niż Ubezpieczający, w tym nazwa, adres); 

-  marka, model, typ i rodzaj pojazdu; 

-  rok produkcji pojazdu; nr rejestracyjny pojazdu;  nr VIN; 

-  okres ubezpieczenia; 

-  aktualną wartość sumy ubezpieczenia pojazdu, z zaznaczeniem czy suma 

zawiera podatek VAT. 

 Ubezpieczyciel zobowiązany jest wystawić niezwłocznie indywidualne certyfikaty (potwierdzenia 

posiadania ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS) i dostarczyć do Ubezpieczającego. 

 Ubezpieczyciel niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa powyżej zobowiązany jest 

potwierdzić fakt zawarcia ubezpieczenia wystawiając niezwłocznie niezbędne  dokumenty 

ubezpieczeniowe. 

 Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym 

do Ubezpieczającego dokumenty ubezpieczenia pojazdu. Termin ten uznany zostanie za 

zachowany, jeśli przekazanie nastąpi co najmniej w formie pliku elektronicznego przesłanego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 

 Ubezpieczenie nowych pojazdów będzie następowało według stawek/składek wynikających ze 

złożonej oferty. 

 

6. Indywidualne okresy ubezpieczenia 
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 Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym 

rozpoczynać się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia. 

 Ubezpieczyciel wystawi odrębne polisy dla poszczególnych jednostek podległych Gminnie Mielec i 

poszczególnych pojazdów będących w posiadaniu danej jednostki.  

 Okresy ubezpieczenia floty pojazdów, w tym nowo nabytych pojazdów w czasie obowiązywania 

niniejszej Umowy, zostaną zrównane tak, aby końcowa data okresów ubezpieczenia pojazdów 

pokrywała się z końcową datą okresu rozliczeniowego. 

 W związku z zasadą określoną powyżej składka za ubezpieczenia AC, NNW, ASS rozszerzony dla 

pojazdów nowo nabytych zostanie naliczana pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

 W ubezpieczeniu OC wyrównanie okresów ubezpieczenia będzie realizowane przez: 

a) zawarcie umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy, z rozłożeniem składki na dwie 

raty  – bez pobierania zwyżki z tytułu rozłożenia płatności na raty; 

b) pierwsza rata składki jest należna za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 

dla danego pojazdu do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego Umowy; 

c) druga rata składki jest należna za okres od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego 

Umowy do ostatniego dnia umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu. Wysokość drugiej 

raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością pierwszej 

raty obliczonych zgodnie z zapisami powyżej, 

d) Strony uznają, że wszystkie indywidualne umowy ubezpieczenia OC zawarte w 

ramach Umowy zostały rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania okresu 

rozliczeniowego pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia. W takiej sytuacji druga rata 

składki określona w pkt 3 nie będzie wymagalna. 

e) W przypadku przeniesienia ryzyka OC do innego zakładu ubezpieczeń, 

Ubezpieczający prześle do Ubezpieczyciela oświadczenia o zawarciu umów ubezpieczenia 

oraz zwróci Ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC 

wystawione na wyrównany okres ubezpieczenia, w terminie 30 dni od daty wyrównania 

okresu ubezpieczenia.  

 Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed 

wnioskowaną datą tegoż wyrównania. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 – treść klauzul dodatkowych 

 
Poszczególne limity w ramach klauzul ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia/rozliczeniowym. 

 
KLAUZULE DODATKOWE  

KLAUZULA EIB 01 A  
/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. 
Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za 
Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Wójta Gminy Mielec. 

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 

 
KLAUZULA EIB 01 B  

/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 

wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie: Wójta Gminy Mielec. 
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 
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KLAUZULA EIB 02  
/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek 
wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego: w tym m. in. szkody 

powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją 
prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, itp.  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub 
elektronicznych.  
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody w 
urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania 

(np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczników, wyłączników. 
Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych 
wynosi 200 000 zł. 
 

 
KLAUZULA EIB 03 

/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny 
od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami 
eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 
uprawnionych do obsługi osób oraz uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 

Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 
projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych 
podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 
Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody 
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, 
np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie 
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 

bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 
naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek 

zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli; 
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 

i)  w postaci utraty zysku  
Limit odpowiedzialności wynosi: 100 000 zł. 
Franszyza redukcyjna zniesiona.  
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są 
limitowane. 

 
KLAUZULA EIB 04  

/KLAUZULA DEWASTACJI/ 
Strony uzgodniły, że: 

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się 
zniszczenie bądź uszkodzenie mienia, dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę.  
Za dewastację nie uważa się zdarzeń, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy 
innych postanowień umowy ubezpieczenia. 

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie stanowiące przedmiot ubezpieczenia składniki mienia niezależnie 
od rodzaju i klasyfikacji wyłączeniem wartości pieniężnych. 

2. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. 
pomalowaniu, oskrobaniu, graffiti, itp. Limit odpowiedzialności dla postanowień niniejszego punktu 
wynosi 5 000 zł. 

 



Specyfikacja Warunków Konkursu na kompleksowe ubezpieczenie 

Gminy Mielec wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

Strona 30 z 61 

 

KLAUZULA EIB 05 
/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/ 

Strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej za którą 
uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 

konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy 
wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (również w ramach 
ubezpieczenia utraty zysku, o ile występuje) wynosi 1 000 000 zł. 

Limitu nie stosuje się dla katastrofy budowlanej do której doszło wskutek innych ryzyk objętych umową 
ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest do wysokości sum 
ubezpieczenia. 

KLAUZULA EIB 06 
/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża, w tym 
także w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to składowane było 
bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści ogólnych warunków 

ubezpieczenia.  
 

KLAUZULA EIB 07 A 
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH / 

Strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub 
podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź 

montażem oraz przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem i 
przedmiotem tych prac (inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili 
rozpoczęcia tych prac.  
Przez drobne prace budowlano-montażowe rozumie się prace, w których wartość z uwzględnieniem 
materiałów i robocizny nie przekracza ustalonej kwoty, która stanowi jednocześnie limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w odniesieniu do poszczególnych prac.  
Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie 

bezpośrednio przed szkodą, a sposób wypłaty odszkodowania zostanie ustalony z Ubezpieczającym. 
Niniejsze rozszerzenie zakresu dotyczy prac wykonywanych przez Ubezpieczającego jak i podmioty 
zewnętrzne (Ubezpieczeni w ramach niniejszego rozszerzenia).  

W stosunku do ubezpieczonych w ramach niniejszego rozszerzenia zniesiony zostaje regres 
ubezpieczeniowy. 
Wartość prac/limit odpowiedzialności: 100 000 zł 

 
KLAUZULA EIB 09  

/KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych. 
2. Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub 

pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w szczególności szkody 

powstałe wskutek: 
1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary z 

przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych 
urządzeń technologicznych, 

2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 
3) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż 

pożar, 

4) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, 
5) zalania przez osoby trzecie, 
6) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także 

elementów tych lub podobnych przedmiotów. 
3. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i urządzeniach 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych 

(w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowanych przez 
zamarznięcia lub pęknięcia. 
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Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 100 000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii oraz przywrócenia mienia do stanu poprzedniego. 
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 50 000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

KLAUZULA EIB 21 A 
/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie 
dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie – teren Gminy Mielec. 

 
KLAUZULA EIB 22 

/KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub 
będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 

 
KLAUZULA EIB 23 

/KLAUZULA WARTOŚCI PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Środki trwałe są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do 

ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia niedoubezpieczenia, nadubezpieczenia 

wysokości szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej 

do ubezpieczenia, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków 

ubezpieczenia, w szczególności dotyczących wieku, stopnia  umorzenia (amortyzacji) i zużycia 

technicznego lub sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia. 

 

KLAUZULA EIB 24 

/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy i 

eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy 

ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów o ile przepisy te są 

zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.  

W razie wykazania, iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie 

będzie  

z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym 

instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź 

uchylenia się od odpowiedzialności.  

W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych zmieniających 

dotychczasowe lub nakładających na Ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie budowy i eksploatacji 

urządzeń technicznych, wprowadza się 6-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych 

przepisów, podczas którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych 

konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się do zmienionych/nowych przepisów. 

Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe powszechnie obowiązujące regulacje 

prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-miesięczny. 

Równocześnie jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują obowiązek stosowania się do zaleceń, 

instrukcji i wymogów producenta, organów władzy i innych podobnych podmiotów ulegną 
doprecyzowaniu w ten sposób, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie stosowania się do wymagań wyżej 

wymienionych podmiotów.  
 

KLAUZULA EIB 25 

/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń 
u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  
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KLAUZULA EIB 26 A 
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń 
u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  

 
KLAUZULA EIB 27 

/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/ 
Strony uzgodniły, że: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) 

znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na 

zewnątrz budynków. 
2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko 

kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności wynosi 20 000 
zł 

KLAUZULA EIB 28 
/KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU  

Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia 
prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w 
związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową 
lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, 
zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym 

zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także 
prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. 
 

KLAUZULA EIB 29 
/KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, 

osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, medycznej, finansowej bądź archiwalnej (w 
tym także koszty odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została 
zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 
Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 20 000 zł. 

 
KLAUZULA EIB 33 

/KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/ 
Strony uzgodniły, że: 
Za pracownika uznaje się osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 
mianowania. Za pracownika uznaje się również osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie innej umowy lub 
na innej podstawie, tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, na podstawie kontraktu menedżerskiego, 
praktykanta, stażystę, wolontariusza lub inną osobę wykonującą prace zlecone w ramach działalności 
gospodarczej (samozatrudnieni) – w takim zakresie w jakim czynności wykonywane przez tą osobę 

pozostają w związku z ubezpieczoną działalnością. 
 

KLAUZULA EIB 35 
/KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na: 

- zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia; 

- zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie; 

- uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, 

stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemów alarmu i monitoringu; 

- poniesieniu kosztów przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczeń,  

jeżeli szkody te powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia lub usiłowaniem 
dokonania tych zdarzeń. 
Szkody te będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia, a w przypadku ich przekroczenia 
zastosowanie znajdzie dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 15% sumy ubezpieczenia, nie 
mniej niż 5 000 zł, nie więcej niż 30 000 zł w agregacie.  
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KLAUZULA EIB 38 A 
/KLAUZULA EKSPLOATACJI MIENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu, które: 
1. nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji, tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, 

zamontowane. 
2. zostało wyłączone z eksploatacji (użytkowania) przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie z 

użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji mienia poprzez brak 
jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym, np. brak bieżącej konserwacji, remontów, zmianę 
przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji. 

 
KLAUZULA EIB 39 B 

/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA,  
ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte lub przekazane 

mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań 
potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych 

prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia, a także przekazane na skutek 

realizacji wieloletnich umów dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego.  
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, 

z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego 
ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji 
zajdzie wcześniej.  

3. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną wystawione w 

oparciu o sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez Ubezpieczającego w materiałach 
konkursowych/, jednakże z ochroną ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia na dzień 
faktycznego rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

4. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe zostaną wystawione w 
oparciu o zaktualizowane sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez Ubezpieczającego w terminie 
niezbędnym dla przygotowania tych dokumentów, jednakże z ochroną ubezpieczeniową udzielaną 
według stanu mienia na dzień faktycznego rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w ramach 

kolejnych okresów rozliczeniowych.  
5. Na podstawie różnicy wartości o których mowa w ust. 3 i 4 ubezpieczyciel dokona rozliczenia 

wzrostu wartości/spadku mienia w każdym okresie rozliczeniowym w okresie od deklaracji sumy 
ubezpieczenia do zakończenia okresu rozliczeniowego. Dla rozliczenia składki w ostatnim okresie 

rozliczeniowym, Ubezpieczający w terminie do 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia 
przekaże Ubezpieczycielowi sumy ubezpieczenia według stanu na ostatni dzień ochrony. 

6. Wartość aktualizacji zostanie ustalona jako iloczyn ½ stawki i różnicy wartości. 
7. Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia wynosi: 20% łącznej sumy ubezpieczenia. 

Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości. W przypadku 
wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na 
odrębnie ustalonych warunkach, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 

8. Jednostkowe zgłoszenie do ubezpieczenia mienia, potwierdzone odrębnym dokumentem 
wystawionym przez Ubezpieczyciela nie powoduje zmniejszenia limitu o którym mowa powyżej. 

9. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. 
wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia 
składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych.  

10. Klauzula EIB 49 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.  
Postanowień niniejszej klauzuli dotyczącej obowiązku rozliczania wysokości składki nie stosuje się jeżeli 
wzrost wartości mienia nie przekroczył 1.000.000zł 
 

KLAUZULA EIB 39 C 

/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA  I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty sprzęt elektroniczny lub 

wzrost wartości sprzętu objętego ochroną wskutek modernizacji, inwestycji itp (dalej: wzrost wartości 

sprzętu elektronicznego). Warunkiem udzielenia ochrony dla nowonabytego sprzętu elektronicznego 

jest zgłoszenie tego faktu w terminie 30 dni od zakończenia półrocza danego okresu ubezpieczenia, w 

którym został on wprowadzony na księgi rachunkowe. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń 

rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka do ewidencji 
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środków trwałych, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej utraty, 

zniszczenia lub uszkodzenia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej, bez 

względu na termin zgłoszenia.  

W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta 
ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą 

Ubezpieczyciela. 
2. W przypadku, gdy łączna wartość sprzętu elektronicznego w okresie ubezpieczenia ulegnie 

zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości sprzętu elektronicznego, 

Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu 

wartości sprzętu elektronicznego.  

Roczny limit automatycznego pokrycia wynosi 20% sumy ubezpieczenia. 
Zasady rozliczania: ¼ stawki rocznej 
Płatność składki: 14 dni od zgłoszenia 
Klauzula EIB 49 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania. 

 
 

KLAUZULA EIB 41 A  
/KLAUZULA ZNIESIENIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. 

 
KLAUZULA EIB 42  

/KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie 
wystarczą na ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia lub w sytuacji, 

gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem 
lub ograniczeniem rozmiaru szkody. 

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych 
ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 500 000 zł.  

KLAUZULA EIB 44  
/KLAUZULA PROLONGATY/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności 

nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować 
brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 

2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, 
termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie, z 

podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej w 
przepisach prawa. 

3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest 
możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki 
bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 
Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że brak opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie, 
o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłącznie ustaniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

4. W przypadku większej liczby podmiotów ubezpieczonych na podstawie jednej umowy ubezpieczenia, 
brak opłaty składki przez jeden z podmiotów nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności w stosunku 
do pozostałych. 

 

KLAUZULA EIB 45 
/KLAUZULA RATALNA/ 

Strony uzgodniły, że: 

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z 
tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do 
natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego 
odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki 
(raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie 
ubezpieczenia. 
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KLAUZULA EIB 48 
/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ 

Strony uzgodniły, że: 
We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za 
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w 

ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla 
wykonania operacji ilość środków pieniężnych. 
 

KLAUZULA EIB 49  
/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ 

Strony uzgodniły, że: 
Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z 

konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro 
rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
 

KLAUZULA EIB 50  
/KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ 

Strony uzgodniły, że: 

W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 

ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne 
dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie pierwszego 
ryzyka oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 
 

KLAUZULA EIB 53  

/KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ/ 

Strony uzgodniły, że: 
W przypadku: 

- przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem; 

- wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych; 

- zbycia przez Ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały automatycznie wstępuje we wszystkie 

prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, co nie wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela. 

Jednakże Ubezpieczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia z 30 dniowym okresem 

wypowiedzenia w terminie 14 dni od zmiany stosunków własności bądź dokonanego zbycia.  

Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni od daty zmiany 

stosunków własności. 

W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za 

niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń kosztów 

manipulacyjnych. 

Jeżeli składka jest rozłożona na raty, niezapłacone raty nie stają się wymagalne w całości lub części 

odpowiadającej wysokości należnego zwrotu składki z umowy ubezpieczenia.  

 

KLAUZULA EIB 54  

/KLAUZULA REZYGNACJI ZE SKŁADEK MINIMALNYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek postanowienia dotyczące stosowania 

składek minimalnych lub zaliczkowych, przewidziane w OWU lub taryfikatorach stosowanych przez 

Ubezpieczyciela. 

 

KLAUZULA EIB 55  

/KLAUZULA ZMIANY PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYPADKU/ 

Strony uzgodniły, że: 
W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 

wypadku, Ubezpieczyciel może wykonać swoje uprawnienia z art. 816 kodeksu cywilnego, jednakże 

proponowany przez niego wzrost składki nie może przekroczyć 10% dotychczasowego poziomu, zaś 

wypowiedzenie umowy możliwe jest z upływem dwumiesięcznego okresu. 

 

KLAUZULA EIB 61A 
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/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty powstania szkody lub 

powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. 

Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela 

Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu ograniczenia zagrożenia zdrowia lub życia 

ludzkiego, zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to 

zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy podmiotu.  

Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni 

od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za 

zgodą Ubezpieczyciela. 

Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień 

ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu. 

 
KLAUZULA EIB 62  

/KLAUZULA DEFINICJI SZKODY/ 
Strony uzgodniły, że: 

Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania 

jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze nagłym, 
niespodziewanym oraz niezależnym od Ubezpieczającego (w rozumieniu klauzuli reprezentantów). Nie 
stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia/OWU/innych wzorców umownych, w tym 
uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń. 
Za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek 
jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku skażenia lub 
zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji, być prawidłowo eksploatowane, wykorzystane w 

procesie produkcyjnym, bądź przeznaczone do sprzedaży, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne 
uszkodzenie lub zniszczenie. 

 
KLAUZULA EIB 65 B 

/KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY - ROBOCIZNA WŁASNA/ 

Strony uzgodniły, że: 
W przypadku napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Ubezpieczonego kalkulacja kosztów 

usunięcia szkody sporządzana będzie zgodnie z obowiązującymi u ubezpieczonego  zasadami naliczania 

pracochłonności i zużycia materiałów, w których uwzględnione będą m. in. koszty robocizny (w tym 

demontażu/montażu), koszty transportu oraz koszty użycia sprzętu specjalistycznego wg wewnętrznych 

cenników Ubezpieczonego. 

 

KLAUZULA EIB 66 

/KLAUZULA KOPII DOKUMENTÓW/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uzna za wystarczające w procesie likwidacji szkody kopie wszelkich wymaganych 

dokumentów, do dostarczenia których zobowiązany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony, pod warunkiem 

potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.  

 
 

KLAUZULA EIB 69 

/KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/ 
Strony uzgodniły, że: 
Wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.  
 

KLAUZULA EIB 72  
/KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ/ 

Strony uzgodniły, że: 

Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, 
amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej w 
umowie sumy ubezpieczenia mienia. 
 

KLAUZULA EIB 73 
/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY)/ 

Strony uzgodniły, że: 
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1. W przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie pomniejszone 
w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości 

odtworzeniowej w dniu szkody, jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa przekroczy 120% 
zgłoszonej sumy ubezpieczenia.  

2. Zasady proporcji nie stosuje się: 

- dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto, o ile wartość przedmiotu ubezpieczenia 
odpowiada zapisom w ewidencji księgowej ubezpieczonego; 

- dla mienia ubezpieczonego w systemie sum zmiennych; 
- jeżeli wysokość szkody nie przekracza 120% wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

 
KLAUZULA EIB 74 

/KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego 

lub zniszczonego mienia, odbudowie zniszczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, bądź też  

o wykorzystaniu naprawionego, zakupionego lub odbudowanego mienia w innych celach niż dotychczas,  

a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności.  

W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa 

mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich 

działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). 

 
 

KLAUZULA EIB 75 
/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 

1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 
1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia 

wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia, 
2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 

niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia, 
3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 

niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia 
rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości,  

- dodatkowy  limit w wysokości nie przekraczającej 20% szkody,  
4) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu 

ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w 
związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień 
umowy 

– w granicach sumy ubezpieczenia, , 
2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań 

zabezpieczających i ratowniczych. 
3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach 

określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach 
dodatkowego limitu odpowiedzialności  – nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 100 000 zł. 

4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy 

działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie 
Ubezpieczyciela. 

 
KLAUZULA EIB 77 

/KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/ 
Strony uzgodniły, że: 

W ramach dodatkowego limitu Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty 

rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru 
szkody. Zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może 
być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami, zaś brak sprzeciwu Ubezpieczyciela w terminie 3 dni 
roboczych uważa się za wyrażenie zgody. 
Limit odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł. 
 

KLAUZULA EIB 78 
/KLAUZULA POTRĄCEŃ ZUŻYCIA TECHNICZNEGO/ 

Strony uzgodniły, że: 
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Jeżeli warunki ubezpieczenia przewidują potrącanie faktycznego zużycia technicznego, to odszkodowania 
będą wypłacane przy uwzględnieniu procentowo wyrażonego zużycia technicznego przedmiotu szkody w 

wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jednak potrącenia te będą miały zastosowanie wyłącznie 
do przedmiotu szkody. Koszty związane z montażem, demontażem na stanowisku pracy, koszty 
transportu lub inne koszty zasadnie wchodzące w skład roszczenia nie będą korygowane o zużycie 

techniczne.  
Równocześnie pojęcie wartości rzeczywistej stosowane w warunkach ubezpieczenia będzie interpretowane  
z uwzględnieniem niniejszej klauzuli. 

 

KLAUZULA EIB 92 

/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych 
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest powiązany 
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy 
kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą 
jednostką samorządu terytorialnego, jak również do pracowników Ubezpieczającego i powyższych 
podmiotów. 

 

KLAUZULA EIB 93 

/KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY/ 

Strony uzgodniły, że: 

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności 

Ubezpieczonego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia lub innymi wzorcami umownymi, które mają zastosowanie do treści niniejszego stosunku 

prawnego wynikającego  

z przedmiotowej umowy ubezpieczenia, zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia umowy. 

Jednakże w przypadku, w którym postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub wzorców 

umownych będą przewidywały warunki korzystniejsze od określonych w przedmiotowej umowie stosuje 

się postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.  
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – szkodowość za lata 2010-2015 

Ubezpieczenie mienia - Szkodowość Gminy Mielec wraz z jednostkami organizacyjnymi za 

lata 2010 – 2015 (na dzień 03/12/2015) 

 

Lp.  Nazwa jednostki Adres  
Grupa 

ubezpieczeniowa 
Data 

szkody 
Wysokość odszkodowania 

1 Gmina Mielec 
ul. Jadernych 7 
39-300 Mielec 

Ogień i inne  żywioły 
Ogień i inne  żywioły 

Kradzież   
Ogień i inne  żywioły 

OC Zarz. dróg 
Ogień i inne  żywioły 
Ogień i inne  żywioły 
Ogień i inne  żywioły 

 
Ogień i inne  żywioły 

 
OC 

03.06.2010 
03.09.2011 
30.01.2012 
04.04.2013 
12.03.2013 
26.06.2013 
10.06.2013 
04.06.2014 

 
10.11.2015 

 
13.05.2015 

3 648,97 – zalanie 
2 029,16 – deszcz nawalny 

1 857,45 zł 
1 695,57 zł - deszcz nawalny 
2 204,00 zł - dziura w drodze 

3 390,00 zł - przepięcie 
4 700,00 zł – grad 

2 183,25 zł – dewastacja wiat 
przystankowych 

6 040 zł – dewastacja wiat 
przystankowych 

220 zł – uszkodzenie pojazdu 
przez bramę 

2 SOKiS 
Chorzelów 307 

39-331 
Chorzelów 

Ogień i inne  żywioły 
Ogień  i inne żywioły 

OC 

03.06.2010 
03.09.2011 
20.09.2012 

3 648,97 zł – zalanie 
529,16 zł – deszcz nawalny 
1 546,18 zł – uszkodzenie 

pojazdu przez bramę  

3 SP Chrząstów 
Chrząstów 156 

39-331 
Chorzelów 

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

07.06.2010 
16.02.2010 
10.06.2013 
24.08.2014 

19 978,72 zł - zalanie 
676,69 zł –  śnieg 
2 836,00 zł – grad 

3 400,00 – deszcz nawalny 

4 SP Książnice 
Książnice 91 

39-300 Mielec 
Ogień i inne  żywioły 28.07.2010 23 933,53 zł – zalanie 

5 SP Podleszany 
Podleszany 127 
39-300 Mielec 

Ogień i inne  żywioły 04.08.2010 4 493,15 zł – zalanie 

6 SP Rydzów 
Rydzów 33 

39-300 Mielec 
Ogień i inne  żywioły 
Ogień i inne żywioły 

18.07.2010 
10.06.2013 

2 734,76 zł – zalanie 
26 856,00 zł – grad/zalanie 

7 SP Rzędzianowice 
Rzędzianowice 

175 
Ogień i inne  żywioły 10.06.2013 8 531,00 zł - grad/zalanie 

8 
Szkoła Społeczna  
w Złotnikach 

Złotniki 61 
39-300 Mielec 

Ogień i inne żywioły 19.06.2010 2 479,91 zł – zalanie 

9 
Zespół Szkół w 
Chorzelowie 

Chorzelów 316 
39-331 

Chorzelów 

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

28.07.2010 
17.05.2010 
04.06.2010 
10.06.2013 

8 384,78 zł - zalanie 
5 054,67 zł – zalanie 
4 124,45 zł – zalanie 

4 328,00 zł - grad/zalanie 

10 
Zespół Szkół w 
Trześni 

Trześń  87 
 

Ogień i inne żywioły 
Ogień i inne żywioły 

15.02.2010 
07.04.2011 

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

11 
OSP 
Rzędzianowice 

  Ogień i inne  żywioły 10.06.2013 4 700,00 zł - grad 



Specyfikacja Warunków Konkursu na kompleksowe ubezpieczenie 

Gminy Mielec wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

Strona 40 z 61 

 

Uwaga: 

Szkody zalaniowe z 2010 nie były bezpośrednio spowodowane przez powódź. 

Spowodowane były nadmiernymi opadami, podniesieniem stanu wód gruntowych, 

przesiąkaniem itp. Bezpośrednie szkody powodziowe wystąpiły w infrastrukturze 

drogowej, której ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych nie jest 

przedmiotem niniejszego postępowania. 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne - Szkodowość Gminy Mielec wraz z jednostkami 

organizacyjnymi za lata 2012 – 2015 (na dzień 02/12/2015) - OC/AC/NNW: 

1. GZGK – 21/02/2014 – 1 754 zł – szkoda z tytułu OC 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 – Opis działalności Zamawiającego 

Siedziba: 
Urząd Gminy Mielec 

ul. Jadernych 7 
39-300 Mielec 

 

 
Zagrożenie powodziowe 
Zamawiający informuje, że w 2010 roku na terenie Gminy Mielec zostały zalane przez rz. Wisłokę 

następujące miejscowości: Książnice, 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 dn. 24.06.2010 główne straty 
dotyczyły dróg gminnych, przepustów, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rowów melioracyjnych.  
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 obwałowania rzeki Wisłoki w 

km 15+930 – 17+930 oraz budowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisłoki w km 15+930 – 
17+900 raz z obiektami związanymi z nim funkcjonalnie na terenie miejscowości 
Rzędzianowice i Wola Mielecka’’. Wartość projektu to 90 mln zł. Powstały nowe zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe 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 jest wyższe o ok. 96 cm od poziomu wody pojawiającej się raz na 100 lat. Równocześnie korona 

lewego wału będzie usytułowana 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. 

 
Położenie gminy 
Gmina Mielec położona jest w północno – zachodniej części województwa podkarpackiego  w powiecie 
mieleckim. To jedna z trzech 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. Siedziba władz gminy znajduje się w mieście Mielcu, w 

którym zlokalizowane są także władze samorządowe Miasta Mielca oraz powiatu mieleckiego. Takie 

położenie gminy ułatwia jej mieszkańcom dostęp do: organów decyzyjnych szczebla gminnego, 
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powiatowego i wojewódzkiego, jak również rynku pracy, opieki zdrowotnej, szkół ponadgimnazjalnych i 
szkoły wyższej. 
Na terenie gminy ulokowanych jest wiele przedsiębiorstw. Korzystna lokalizacja gminy przy Specjalnej 
Strefie Przemysłowej Europark w Mielcu, dobre uzbrojenie terenu i dostępność szlaków komunikacyjnych, 
a przede wszystkim znajomość potrzeb przedsiębiorców, otwartość, wola współpracy i pomoc ze strony 

władz gminy jest niewątpliwie gwarancją sukcesu inwestorów. 
W gminie dominują firmy związane z obróbką metali, produkcją stolarki i mebli, budownictwem, robotami 
ziemnymi, transportem międzynarodowym, a także wykonawcy instalacji sieciowych (komunalnych, 
gazowych, elektrycznych) oraz dealerzy znanych marek samochodowych. Na terenie Gminy Mielec 
znajdują się także ujęcia wód głębinowych (Szydłowiec, Rzędzianowice), jedyny w okolicy hotel 
czterogwiazdkowy, jak również piekarnie i masarnie produkujące tradycyjne, ekologiczne wyroby o 
najwyższej jakości. W gminie ma też siedzibę zoologiczny zakład doświadczalny. Miejscowe rolnictwo 

obejmuje całe spektrum gospodarstw - począwszy od niewielkich przydomowych, kończąc na dużych 
specjalistycznych gospodarstwach, zajmujących się głównie hodowlą świń. Nie brak też gospodarstw 

ekologicznych. Okoliczne lasy objęte są programem Natura 2000 i stanowią ostoję dzikiej zwierzyny, oraz 
miejsca do rekreacji i wypoczynku. Dzięki nim w rozwija się miejscowe łowiectwo i pszczelarstwo. 
Powierzchnia gminy zajmuje 12 212 ha, z czego około 41% stanowią lasy (pozostałość prastarej Puszczy 
Sandomierskiej). Największe obszary leśne występują we wschodniej części gminy. 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, położony na północno-zachodnim krańcu Płaskowyżu Kolbuszowskiego, w Leśnictwie 
Przyłęk, obrębie i Nadleśnictwie Tuszyma. Na jego obszarze znajduje się około 60 gatunków roślin 
naczyniowych, typowych dla niżowych lasów liściastych.  
Na terenie Gminy Mielec istnieje dobrze rozwinięta infrastruktura: 100% gminy jest zwodyfikowane, 
ponad 60% skanalizowane, około 80% zgazyfikowane, znajduje się tu sieć wysokiej jakości dróg, bardzo 

dobra łączność telefoniczna, dostęp do Internetu, najlepsze szkoły podstawowe i gimnazja w 
regionie, wysokiej jakości opieka medyczna,  nowoczesne obiekty sportowe, a także szeroko rozwinięta i 
na wysokim poziomie działalność kulturalna. 

  

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 oraz imprez plenerowych. 
 
Jednostki organizacyjne: 
 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 
 

 
Siedziba:  
Urząd Gminy Mielec 
39-300 Mielec 
ul. Jadernych 7 

 

Informacja o działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielcu 
I. Zakres działania:  
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. 
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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, 
- 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 
Siedziba: 

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, 
której 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 
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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.  
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W CHORZELOWIE 

 
 Adres: Chorzelów 316 
39-331 Chorzelów 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTOWIE 

 
Adres:  
Chrząstów 156 
39-331 Chorzelów 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻNICACH 

  
Adres: 
Książnice 91 
39-300 Mielec 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W PODLESZANACH 

 
Adres:  
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Podleszany 127 
39-300 Mielec 
 
 
SZKOŁA PODSTAWOWA W RYDZOWIE 

 

Adres:  
Rydzów 33 
39-300 Mielec 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W RZĘDZIANOWICACH 

 

Adres:  
Rzędzianowice 186 
39-300 Mielec 
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TRZEŚNI 

 

Adres:  
Trześń 87 
39-331 Chorzelów 

 
ZESPÓŁ SZKÓŁ W WOLI MIELECKIEJ 
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Adres:  
Wola Mielecka 406 
39-300 Mielec 

Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Przedszkole "Promyczek" w Złotnikach 

 

Adres: Złotniki 61  

39-300 Mielec 

Kultura i Sport 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec 

Siedziba:  
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 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 działające na terenie Gminy Mielec 
Chorzelów 
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Chrząstów 
Goleszów 
Książnice 
Podleszany 
Rydzów 

Rzędzianowice I 
Rzędzianowice II 
Trześń 
Wola Chorzelowska 
Wola Mielecka 
Złotniki 



Specyfikacja Warunków Konkursu na kompleksowe ubezpieczenie 

Gminy Mielec wraz z jednostkami organizacyjnymi 

 

Strona 48 z 61 

 

Załącznik nr 5 – Sumy ubezpieczenia 

 

Tabela nr 1 - Budynki i budowle 

Lp. Nazwa jednostki Adres 
Rok 

budowy 
ilość 

kond. 
Pow. 
Użyt. 

Konstrukcja 
ścian 

Konstrukcja 
dachu 

Pokrycie 
dachu 

Wartość  
(księgowa brutto) 

UWAGI 

1 

Stadion Chorzelów + budki stadionowe Chorzelów 2009           782 855,34   

OSP Chorzelów Chorzelów 1951 2 540,00 murowana drewniana blacha 468 627,07   

LKS Chrząstów Chrząstów 1995 1 122,00 murowana drewniana blacha 171 261,11   

OSP Goleszów Goleszów 1975-2007 1 310,00 murowana drewniana blacha 228 864,73   

OSP Książnice Książnice 1981 1 556,00 murowana drewniana blacha 85 439,41   

Ośrodek Zdrowia Podleszany Podleszany 1975 2 210,00 murowana stropodach papa 
242 932,19 

  

OSP Podleszany Podleszany 1975 2 661,00 murowana drewniana blacha   

LKS Podleszany (budynek, stadion) Podleszany 2011 1 190,00 murowana drewniana blacha 1 762 123,36 ODTWORZENIOWA 

Kładka pieszo jezdna w Podleszanach na rz. 
Wisłoka 

Podleszany 2007           1 399 756,12   

OSP Rydzów Rydzów 1988 1 260,00 murowana drewniana blacha 331 404,12 ODTWORZENIOWA 

Biblioteka + przedszkole Rzędzianowice 1921 1 175,79 murowana drewniana blacha 
296 062,93 

  

Przychodnia Rzędzianowice 1921 1   murowana drewniana blacha Połączona 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 
Wola 

Chorzelowska 
  1 240,00 murowana drewniana blacha 248 411,69 ODTWORZENIOWA 

LKS W. Mielecka (budynek, stadion) Wola Mielecka 2011 1 185,00 murowana drewniana blacha 1 241 988,89   

Garaż W. Mielecka Wola Mielecka 1972 1 80,00 murowana stropodach papa 40 000,00   

Filia SIKIS Wola Mielecka Wola Mielecka 2006 2 740,00 murowana drewniana blacha 1 069 662,34   
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Punkt Lekarski W. Mielecka Wola Mielecka 2003 1 87,00 murowana drewniana blacha połączony z budynkiem OSP 

LKS Złotniki (budynek gospodarczy, wiata, 
budynek zaplecza) 

Złotniki   1 387,00 murowana drewniana blacha 246 167,75   

OSP Złotniki Złotniki   1 250,00 murowana drewniana blacha 66 169,35   

Garaż Złotniki Złotniki   1 93,00 murowana drewniana blacha 46 500,00   

Budynek Administracyjny Jadernych 7    3   murowana stropodach papa 210 285,50 ODTWORZENIOWA  

Budynek Administracyjny 
Głowackiego 5 

 2013 – 
remont kap 

2   murowana stropodach blacha 2 766 324,62 ODTWORZENIOWA 

1 

Plac zabaw w Rydzowie przy SP Rydzów  2014 1     17 270,77  ODTWORZENIOWA 

Plac rekreacyjno -rehabilitacyjny   Chorzelów 2014 1     140 403,42 ODTWORZENIOWA 

Plac rekreacyjno -rehabilitacyjny  przy SP  
w Chrząstowie 

Chrząstów 2014 1     56 812,00 ODTWORZENIOWA 

Plac rekreacyjno -rehabilitacyjny  przy SP  
w Trześni  

Trześń 2014 1     190 703,00 ODTWORZENIOWA 

Plac rekreacyjno -rehabilitacyjny   Rzędzianowice 2014 1     190 915,93 ODTWORZENIOWA 

Plac rekreacyjno -rehabilitacyjny  przy SP  
w  Książnice 

Książnice 2014 1     175 883,00 ODTWORZENIOWA 

Plac rekreacyjno -rehabilitacyjny   Goleszów 2014 1     47 969,03  ODTWORZENIOWA 

Hala Chorzelów przy ZS w Chorzelowie 
wraz z łacznikiem 

Chorzelów 2014 1  
blacha – 

mur  
stalowa papa 3 049 876,79 ODTWORZENIOWA 

2 SOKiS Chorzelów Chorzelów 1951 2 632,00 murowana drewniana blacha 2 959 833,71 ODTWORZENIOWA 

3 

Szkoła Podstawowa Chrząstów + plac 
zabaw 

Chrząstów 
1965, 

1995, 2000 
2 1 171,00 murowana drewniana blacha 1 201 541,00   

Szkoła Podstawowa Chrząstów budynek 
gospodarczy 

Chrząstów 1966 1 87,00 murowana drewniana blacha 62 000,00 ODTWORZENIOWA 

4 Szkoła Podstawowa Książnice + plac zabaw Książnice 1900 2 1 270,00 murowana drewniana blacha 1 000 000,00 ODTWORZENIOWA 

5 
Szkoła Podstawowa Podleszany + plac 
zabaw 

Podleszany 1970 2 1 543,00 murowana drewniana blacha 1 075 621,11   

6 Szkoła Podstawowa Rydzów Rydzów 1955, 2004 1 779,00 murowana drewniana blacha 820 306,15   

7 Szkoła Podstawowa Rzędzianowice Rzędzianowice 1956 2 646,23 murowana drewniana blacha 1 942 271,93 ODTWORZENIOWA 

Plac zabaw Rzędzianowice 2008   170,00       33 845,48   
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8 

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w 
Złotnikach (Społeczna Szkoła Podstawowa i 
Społeczne Przedszkole "Promyczek" w 
Złotnikach) 

Złotniki 1968 2 928,00 murowana drewniana blacha 1 500 000,00  ODTWORZENIOWA 

9 
Przedszkole Chorzelów 110 1880 2 496,00 murowana drewniana blacha 282 850,99 ODTWORZENIOWA 

Zespół Szkół w Chorzelowie + plac zabaw Chorzelów 316 1972 3   murowana drewniana blacha 1 500 00,00 ODTWORZENIOWA 

10 

Zespół Szkół w Trześni Trześń 1934-1992 2 1 862,00 murowana drewniana blacha, papa 1 415 654,01   

LKS Trześń budynek gospodarczy szkoły  Trześń 1940 1 54,00 murowana drewniana blacha 23 290,85   

Dom Nauczyciela Trześń Trześń 1954 2 200,00 murowana stropodach papa 154 310,00 ODTWORZENIOWA 

11 
Zespół Szkół Wola Mielecka + plac zabaw, 
przedszkole 

Wola Mielecka 1976-2006 2 2 917,00 murowana drewniana blacha 2 199 271,00   

13 Kanalizacja  Trześń        4 192 348,61 ODTWORZENIOWA 

1 

Parking przy ośrodku zdrowia                            
w Chorzelowie  

Chorzelów  
dz.1266/2 

      63 247,24   

Parking w Goleszowie Goleszów       28 330,00  

Parking w Woli Mieleckiej  
Wola Mielecka  

dz.22/3 
      606 377,59  

Parking w Podleszanach 
Podleszany  
dz.1249/2 

      35 821,65  

Parking w Trześni przy budynku 
komunalnym 

Trześń 
dz.719/1 

      21 000,00  

Plac postojowy z kapliczką Chorzelów 
   Chorzelów 
 

      483 100,48  

Parkingi na terenie Gminy Mielec        783 630,58  

Wiaty i perony przystankowe na terenie 
Gminy Mielec 

       191 437,76  

RAZEM 39 019 410,06   
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Tabela nr 2 - Wyposażenie, maszyny i urządzenia 

Lp. Nazwa jednostki Maszyny i urządzenia Wyposażenie Razem 

1 Gmina Mielec 234 277,00 0,00 234 277,00 

2 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec 384 988,41 542 130,47 927 118,88 

  SOKiS - księgozbiory bibliotek 0,00 495 531,38 495 531,38 

3 Szkoła Podstawowa  Chrząstowie 181 536,00 0,00 181 536,00 

4 Szkoła Podstawowa w Książnicach 393 474,00 0,00 393 474,00 

5 Szkoła Podstawowa w Podleszanach 71 523,00 13 748,00 71 523,00 

6 Szkoła Podstawowa w Rydzowie 99 860,00 0,00 99 860,00 

7 Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach 171 531,13 0,00 171 531,13 

8 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Złotnikach 
(Społeczna Szkoła Podstawowa i 
Społeczne Przedszkole "Promyczek" w Złotnikach) 

84 150,00 0,00 84 150,00 

9 Zespół Szkół w Chorzelowie 97 324,60 0,00 97 324,60 

10 Zespół Szkół w Trześni 388 724,56 0,00 388 724,56 

11 Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 503 245,46 0,00 503 245,46 

12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4 352,11 42 664,31 47 016,42 

13 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 0,00 0,00 0,00 

RAZEM 2 614 986,27 1 080 326,16 3 695 312,43 
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Tabela nr 3 - Elektronika 

Lp.  Nazwa jednostki Sprzęt stacjonarny Sprzęt przenośny Razem 

1 Gmina Mielec 847 227,28 20 000,00 867 227,28 

  Gmina Mielec - użytkownicy indywidualni 124 240,00 0 124 240,00 

2 Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu Gminy Mielec 197 320,74 12 665,32 209 986,06 

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

4 Szkoła Podstawowa w Książnicach 118 453,95 12 121,00 130 574,95 

5 Szkoła Podstawowa w Podleszanach 154 818,77 5 000,00 159 818,77 

6 Szkoła Podstawowa w Rydzowie 11 634,00 4 157,00 15 791,00 

7 Szkoła Podstawowa w Rzędzianowicach 140 972,18 12 271,00 153 243,18 

8 
Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego w Złotnikach 
(Społeczna Szkoła Podstawowa i 
Społeczne Przedszkole "Promyczek" w Złotnikach) 

70 546,00 5 759,00 76 305,00 

9 Zespół Szkół w Chorzelowie 461 771,84 33 230,69 495 002,53 

10 Zespół Szkół w Trześni 231 551,31 24 082,00 255 633,31 

11 Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 294 220,07 37 038,58 331 258,65 

12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 63 987,49 7 688,28 71 675,77 

13 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej 2 964,00 11 140,00 14 104,00 

RAZEM 2 839 938,40 199 361,87 3 039 300,27 
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Załącznik nr 6 - Wykaz ubezpieczanych pojazdów 

 

 

lp Ubezpieczony POJAZD Nr rej. 
Rok 

prod. 
Rodzaj Poj. Siln. Ład. 

L. 
miejsc 

Data 
pierwszej 
rejestracji 

OC AC NNW 
Ubezpieczenia 

OD 

1 
OSP CHORZELÓW 
39-331 CHORZELÓW 
REGON:690385942 

JELCZ 005 REM1025 1981 pożarniczy 6842   6 1981-12-29  TAK   x   TAK  2016-01-01 

2 

OSP CHORZELÓW 
39-331 CHORZELÓW 
308 
REGON:690385942 

RENAULT TRAFIC RMI14812 2009 pożarniczy 1995   5 2009-09-15  TAK   x   TAK  2016-01-01 

3 

OSP CHRZĄSTÓW 
CHRZĄSTÓW 98 
39-331 CHORZELÓW 
REGON:690384322 

JELCZ/STAR 008 REM7012 1989 pożarniczy 6842 3500 6 1989-11-15  TAK   x   TAK  2016-01-01 

4 

OSP CHRZĄSTÓW 
CHRZĄSTÓW 98 
39-331 CHORZELÓW 
REGON:690384322 

RENAULT 
MASTER 

RMI57167 2008 pożarniczy 2460 3500 6 2015-11-18  TAK   x   TAK  2016-11-17 

5 

OSP GOLESZÓW 
GOLESZÓW 
39-300 MIELEC 
REGON: 831362547 

TARPAN  RMIS076 1995 ciężarowy 2499 500 4 1995-05-05  TAK   x   TAK  2016-01-01 

6 
OSP PODLESZANY 
39-300 PODLESZANY 
REGON:690483751 

FS LUBLIN REM983C 1999 pożarniczy 2417 1400 9 1999-12-23  TAK   x   TAK  2016-01-01 

7 

OSP RZĘDZIANOWICE I 
RZĘDZIANOWICE 116 
39-300 MIELEC 
REGON:690483774 

RENAULT TRAFIC RMI23215 2010 pożarniczy 1995   6 2010-11-29  TAK   x   TAK  2016-01-01 
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8 

OSP RZĘDZIANOWICE I 
RZĘDZIANOWICE 116 
39-300 MIELEC 
REGON: 690483774 

RENAULT M210 RMI78JY 1998 pożarniczy 6179 4550 6 1998-12-22  TAK   x   TAK  2016-01-01 

9 

OSP RZĘDZIANOWICE II 
RZĘDZIANOWICE 
39-300 MIELEC 
REGON:690477779 

 FS LUBLIN RMI47908 1999 pożarniczy 2417 1400 9 1999-12-23  TAK   x   TAK  2016-01-01 

10 

OSP TRZEŚŃ 
TRZEŚŃ 89 
39-331 CHORZELÓW 
REGON: 690430631 

TARPAN 4011 REM4384 1988 
ciężarowo - 

osobowy 
1481 825 9 1988  TAK   x   TAK  2016-01-01 

11 

OSP TRZEŚŃ 
TRZEŚŃ 89 
39-331 CHORZELÓW 
REGON: 690430631 

RENAULT S 170 RMI98RJ 1991 pożarniczy 6197 750 9 1991-11-15 TAK x  TAK  2016-06-01 

12 

OSP WOLA 
CHORZELOWSKA 
WOLA CHORZELOWSKA 
83 
39-333 SARNÓW 
REGON:180236651 

RENAULT TRAFIC RMI35189 2012 pożarniczy 1995   5 2012-09-20 TAK  x   TAK  2016-01-01 

13 

OSP WOLA 
CHORZELOWSKA 
WOLA CHORZELOWSKA 
83 
39-332 TUSZÓW 
NARODOWY  
REGON:180236651 

FS LUBLIN  
ŻUK A156B 

RMI35JP 1988 pożarniczy 2120   5 1988-05-24  TAK   x   TAK  2016-01-01 

14 

OSP WOLA MIELECKA 
WOLA MIELECKA 405 
39-300 MIELEC 
REGON:690445762 

RENAULT TRAFIC RMI23600 2008 pożarniczy 1995   6 2009-01-05  TAK   x   TAK  2016-01-01 
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15 

OSP ZŁOTNIKI 
ZŁOTNIKI 109 
39 - 300 MIELEC 
REGON:690477785 

FS LUBLIN 
352417 

REN7197 1998 pożarniczy 2417 1400 6 1998-12-23  TAK   x   TAK  2016-01-01 

                            

16 

UŻYTKOWNIK: OSP 
KSIĄŻNICE 
KSIĄŻNICE 85 
39 - 300 MIELEC 
REGON: 690384316 

RENAULT TRAFIC RMI09774 2002 pożarniczy 1870   6 2002-10-02  TAK   x   TAK  2016-01-01 

17 

WSPÓŁWŁAŚCICIEL : 
OSP RYDZÓW 
39-300 RYDZÓW 
REGON: 690426954 

OPEL VIVARO RMI01726 2003 pożarniczy 1870   5 2003-12-22  TAK   x   TAK  2016-01-01 

  
 

                        

18 

GMINA MIELECul. 
Głowackiego 539 - 300 
MielecREGON: 
690581910 

JUNAK 122F RMI6J12 2015 motocykl 124   2 2015-07-01 TAK 4 549  TAK  2016-07-01 

19 

GMINA MIELEC 
ul. Głowackiego 5 
39 - 300 Mielec 
REGON: 690581910 

SKODA 
ROOMSTER 

PREMIA 
RMI40410 2013 ciężarowy 1390 1664 2 12-09-2013 TAK 36 100  TAK  2016-07-18 

20 

GMINA MIELEC 
ul. Głowackiego 5 
39 - 300 Mielec 
REGON: 690581910 

SKODA 
ROOMSTER 1,4 

MR11 
RMI43388 2013 osobowy 1390   5 16-12-2013 TAK 36 172  TAK  2016-12-17 

21 

GMINA MIELEC 
ul. Głowackiego 5 
39 - 300 Mielec 
REGON: 690581910 

ZPC-ŚWIDNIK RMI56WJ 2007 
przyczepa 
ciężarowa 

  1900   2007-12-11  TAK   x   x  2016-01-01 
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22 

GMINA MIELEC 
ul. Głowackiego 5 
39 - 300 Mielec 
REGON: 690581910 

SKODA OCTAVIA RMI02049 2007 osobowy 1595   5 2007-12-19  TAK  16 900  TAK  2016-01-01 

                            

23 

SOKiS 
Chorzelów 307     
39-331 Chorzelów 
REGON: 000999759 

RENAULT JL 
TRAFFIC 

RMI49658 2014 osobowy 1995   9 03-11-2014 TAK 111 000  TAK  2016-11-03 

  
 

                        

24 

GZGK 
ul. Głowackiego 5 
39 - 300 Mielec 
REGON: 831315938 

FIAT DOBLO RMI85NX 2006 ciężarowy 1368 730 2 2006-03-10  TAK  11 800  TAK  2016-01-01 

25 

GZGK 
ul. Głowackiego 5 
39 - 300 Mielec 
REGON: 831315938 

NEPTUN-
SORELPOL 

RMI98PY 2007 przyczepa   595   2007-03-15  TAK   x   TAK  2016-01-01 

26 

GZGK 
ul. Głowackiego 5 
39 - 300 Mielec 
REGON: 831315938 

FIAT DUCATO RMI25491 2010 specjalny 2287 640 3 2011-04-05  TAK  140 550  TAK  2016-01-01 

27 

GZGK 
ul. Głowackiego 5 
39 - 300 Mielec 
REGON: 831315938 

RENAULT 
KANGOO 

RMI23HR 2004 ciężarowy 1461 730 5 2004-08-11  TAK  9 580  TAK  2016-01-01 

                            

28 

GZGK 
ul. Głowackiego 5 
39 - 300 Mielec 
REGON: 831315938 

SKODA FABIA RMI02040 2007 osobowy 1198   5 2007-12-21  TAK  11 600  TAK  2016-01-01 

              
UWAGA: 

Zamawiający informuje, iż w sumie ubezpieczenia pojazdu specjalnego nr 26 - RMI25491 FIAT DUCATO znajduje 

się dodatkowe wyposażenie specjalistyczne w postaci urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji – 

jest to urządzenie na stałe zainstalowane w pojeździe i zamawiający nie jest  stanie wydzielić odrębnej wartości 

dla niego. 
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Załącznik nr 7a – Formularz oferty 
 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Urząd Gminy Mielec 

Ul. Głowackiego 5 

39-300 Mielec 

 

 

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców: 

Nazwa (firma)/imię nazwisko…………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji …………………………………………………………………. 

Nr telefonu/nr faksu ………………………………………………………………………… 

Nr NIP (przedsiębiorca).....................................    Nr PESEL (osobafizyczna)………...........…  

e-mail: ……………………………………………………………………………………… 

Nawiązując do ogłoszenia o konkursie o kwocie poniżej 30.000 euro na Ubezpieczenie Gminy Mielec wraz z 

jednostkami organizacyjnymi i działając w imieniu wymienionego/ych powyżej wykonawcy/ów składamy 

następującą Ofertę na wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę, ustaloną zgodnie z dyspozycjami Specyfikacji 

Warunków Konkursu i formularza cenowego ( zał. 7b ): 

 

1.1. Część I - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

 

Za 12 miesięcy: cena brutto ................................... zł 

(słownie..................................................................... złotych)  

Za 24 miesiące: cena brutto ................................... zł 

(słownie..................................................................... złotych)  

 

1.2. Część II – Ubezpieczenie pojazdów 

 
Za 12 miesięcy: cena brutto ................................... zł 

(słownie..................................................................... złotych)  

Za 24 miesiące: cena brutto ................................... zł 

(słownie..................................................................... złotych)  
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2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków konkursu i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 
oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych Ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Warunków 
Konkursu, czyli na 30 dni od terminu składania Ofert. 

4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 
przez Zamawiającego uprawnienia.  

5. W przypadku wybrania naszej oferty umowy ubezpieczenia zostaną zawarte na warunkach określonych 
w Załączniku nr 1 do REGULAMINU – Opis Przedmiotu Zamówienia. W pozostałych kwestiach 
proponujemy, aby miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia załączone do oferty. Jeżeli 
załączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w 
REGULAMINU lub są z nią sprzeczne, za wiążące uznajemy warunki określone w REGULAMINU. 
Jednocześnie zobowiązujemy się uwzględnić w zawartych umowach postanowienia klauzul 
dodatkowych wymaganych w REGULAMINU dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.  

6. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy  
w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym. 

7. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 
nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK). 

8. Załączniki - oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

 

…………………………………………………………. 

 

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

(podpis i pieczęć imienna osoby/osób 
właściwej/ych do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 7b – Formularz oferty 

 
 
_________________________ 
pieczątka firmowa Wykonawcy  
 
Formularz cenowy 
 

Część I – Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej – w rozbiciu na ryzyka: 

Składka za 12 miesięczny okres wynosi: 

Ryzyko Stawka Składka 

Mienie od wszystkich ryzyk   

Elektronika od wszystkich ryzyk   

Odpowiedzialność cywilna X  

Razem X  

Zamawiający zastrzega sobie wystawienie odrębnych polis na jednostki w zakresie Części I – 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego zgodnie z podanymi wartościami 
mienia w Tabeli nr 1 i 2 Załącznika nr 5 oraz poniższą Tabelą podziału składek.  

Dodatkowo konieczna jest odrębna polisa na ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej GZGK – zgodnie z 

poniższą Tabelą podziału składek /w ramach wspólnego zakresu i limitów/. Zamawiający zaakceptuję 
wystawienie jednej (globalnej) polisy Odpowiedzialności Cywilnej dla Gminy Mielec i do tego sporządzenie 
certyfikatu (zaświadczenia) potwierdzającego ochronę dla GZGK w ramach polisy dla Gminy oraz 

wysokość składki przypadającej do zapłacenia dla tej jednostki. 
 

Lp. Nazwa jednostki 
Mienie od 
wszystkich 

ryzyk 

Elektronika od 
wszystkich 

ryzyk 

Odpowiedzialność 
cywilna 

Razem 

1 Gmina Mielec     

2 SOKiS   X  

3 SP Chrząstów   X  

4 SP Książnie   X  

5 SP Podleszany   X  

6 SP Rydzów   X  

7 SP Rzędzianowice   X  

8 Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego w Złotnikach 

 
 X 

 

9 ZS Chorzelów   X  

10 ZS Trześń   X  

11 ZS Wola Mielecka   X  

12 GOPS   X  

13 GZGK      

RAZEM     
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.................................................………………………………. 

(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów) 
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Część II – ubezpieczenie pojazdów 

Składka za 12 miesięczny okres trwania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC), Auto-Casco (AC)  

oraz dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (ubezpieczenie NNW) 

wynosi: 

 

lp Nr rej. 
Składka OC – 12 

MIES 
Składka AC – 12 

MIES 
Składka NNW – 12 

MIES 

1 REM1025   x   

2 RMI14812   x   

3 REM7012   x   

4 RMI57167   x   

5 RMIS076   x   

6 REM983C   x   

7 RMI23215   x   

8 RMI78JY   x   

9 RMI47908   x   

10 REM4384   x   

11 RMI98RJ  x  

12 RMI35189   x   

13 RMI35JP   x   

14 RMI23600   x   

15 REN7197   x   

16 RMI09774   x   

17 RMI01726   x   

18 RMI6J12    

19 RMI40410    

20 RMI43388    

21 RMI56WJ   x   x  

22 RMI02049    

23 RMI49658    

24 RMI85NX    

25 RMI98PY   x   

26 RMI25491    

27 RMI23HR    

28 RMI02040    

RAZEM: 
   

 

 
 
 

.................................................………………………………. 
(podpisy i pieczątki uprawnionych reprezentantów) 

 


