Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Czernikowo
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia
Szczegółowy
opis
przedmiotu
zamówienia
zawierający
warunki
obligatoryjne
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia
majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Czernikowo wraz z jednostkami organizacyjnymi
i instytucjami kultury.
I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmujący następujące ryzyka łącznie:
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego
(rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego,
upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki,
wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym,
objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym,
zaistniałym w mieniu osób trzecich,
PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód, lawina, trzęsienie ziemi,
obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem
ładunek (w tym należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i będącego pod jego kontrolą oraz
uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do
transportu wewnętrznego), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli
(rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich
fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez
względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia
w wyniku zdarzenia objętego umową ubezpieczenia, albo prowadzonej akcji gaśniczej i/lub
ratowniczej; Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe
na skutek huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy,
reklamy neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich
konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych
budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia;
PO – powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód
płynących bądź zbiornikach wód stojących i wystąpienie z brzegów na skutek opadów
atmosferycznych, topnienia śniegu i lodu, zatorów lodowych i śryżowych, spływu wód po stokach,
zboczach górskich i falistych lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane
przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe
A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach
technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub
spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich
naprawą i rozmrożeniem, w tym (z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie
zdarzenia) uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii
Z - zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy
z instalacji albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych
przewodów i urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na
posesji objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:
 awarii tych instalacji lub urządzeń,
 samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,
 cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
 nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
 działania osób trzecich,
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a także (z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia) szkody
w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach
lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała
wyłącznie w wyniku działania mrozu
PE – przepięcia – szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe
w wyniku wyładowań atmosferycznych, na skutek niezachowania parametrów prądu tj. przepięcia,
wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników
i instalacjach, zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu, obniżenia lub zaniku napięcia,
a także wskutek wzrostu natężenia prądu ponad roboczą wartość znamionową (przetężenie) itp.
Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 500 000 zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych
łącznie, na każdą jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne; dotyczy wszystkich grup mienia.
System pierwszego ryzyka
Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy
w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją lub ekspozycją mienie to czasowo
znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP.
Za jedno zdarzenie uważa się wszystkie szkody w wyniku huraganu, gradu, powodzi, deszczu
nawalnego, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, lawiny, śniegu i lodu, które powstały z tej samej
przyczyny w ciągu 72 godzin, a w wyniku pozostałych ryzyk – dodatkowo w obrębie tego samego
miejsca ubezpieczenia.
2. Przedmiot ubezpieczenia:
Łączne sumy ubezpieczenia
Lp.

Rodzaj mienia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki

28 061 891,83 zł

2

Budowle

4 450 571,02 zł

3

Budowle - maszty

100 000,00 zł

4

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

376 850,10 zł
pierwsze ryzyko

5

Zbiory biblioteczne

270 000,00 zł

6

Mienie pracownicze

50 000,00 zł

7

Środki niskocenne

50 000,00 zł

8

Środki obrotowe

30 000,00 zł

9

Nakłady adaptacyjne i inwestycyjne

50 000,00 zł

10 Gotówka w schowkach
Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nie objęte ochroną w systemie sum
11
stałych
Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy,
12 sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne nie objęte ochroną w systemie sum
stałych
13 Budowle nieobjęte ochroną w systemie sum stałych

100 000,00 zł
40 000,00 zł
20 000,00 zł
40 000,00 zł
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Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Urząd Gminy

000537013

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Mazowsze, ul. Szkolna 4, Steklinek, Osówka , ul. Gimnazjalna 1, ul.
Toruńska 20, oraz z lokalizacjami infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy
Czernikowo, teren Gminy Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki

6 932 518,91 zł

2

Budowle

3 748 193,97 zł

3

Budowle - maszty

4

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

100 000,00 zł
146 243,09 zł
Razem

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

341225717

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki i budowle

- zł

2

Budowle

- zł

4

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

- zł
Razem

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikowie

340358110

ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Toruńska 20, Osówka, Mazowsze 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
280 000,00 zł

1

Budynki

2

Budowle

- zł

4

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

- zł
Razem

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Czernikowie

871714140

ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Gimnazjalna1, 87-640 Czernikowo,
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
6 592 830,04 zł

1

Budynki

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

- zł
5 800,00 zł
Razem

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Czernikowie

000268760

ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
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ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
4 554 600,00 zł

1

Budynki

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

4

Zbiory muzealne

- zł
23 000,00 zł
5 000,00 zł
Razem

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Szkoła Podstawowa w Makowiskach

00112558

Makowiska, 87-632 Osówka

Miejsca ubezpieczenia
Makowiska, 87-632 Osówka
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki

2 544 000,00 zł

2

Budowle

30 832,41 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

97 279,65 zł
Razem

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Mazowszu

001142400

Mazowsze 11, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
Mazowsze 11, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki

2 030 000,00 zł

2

Budowle

33 047,64 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

32 399,36 zł
Razem

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Steklinie

001142417

Steklin, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
Steklin, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki

2 000 000,00 zł

2

Budowle

20 000,00 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

41 100,00 zł
Razem

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w Osówce

001142423

Osówka 44, 87-632 Osówka

Miejsca ubezpieczenia
Osówka 44, 87-632 Osówka
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki

2 643 942,88 zł

2

Budowle

618 497,00 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

21 628,00 zł
Razem

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

910004686
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Przedszkole Publiczne w Czernikowie

ul. Toruńska 35, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Toruńska 35, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
484 000,00 zł

1

Budynki

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

- zł
9 400,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie

341614873

ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Gimnazjalna1, 87-640 Czernikowo,
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
2 631 825,50 zł

2

Budynki

3

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

- zł
103 390,06 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

OSP Czernikowo

871568140

ul. Szkolna 4, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Szkolna 4
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
1 407 520,00 zł

1

Budynki

2

Wyposażenie, urządzenia, maszyny

Ubezpieczający/Ubezpieczony

269 220,00 zł
REGON

87163781

Ochotnicza Straż Pożarna Mazowsze, 87-640 Czernikowo
Miejsca ubezpieczenia
Mazowsze, 87-640 Czernikowo
L.p.
1

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
469 200,00 zł

Budynki

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

340149894

Ochotnicza Straż Pożarna Steklin, 87-640 Czernikowo
Miejsca ubezpieczenia
Steklin, 87-640 Czernikowo
L.p.
1

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
176 000,00 zł

Budynki

Suma ubezpieczenia budynków podana jest w szacunkowej wartości odtworzeniowej nowej, z
przyjęciem ceny odbudowy 1 m² powierzchni użytkowej w kwocie:
 Budynki użyteczności publicznej (biurowe, szkolne itp.), świetlice, strażnice OSP – 2 000/ m²
 Hale sportowe, sale gimnastyczne – 2 400 zł/m²
 Budynki gospodarcze, garaże, portiernie – 1 600 zł/ m²
z wyjątkiem budynków oznaczonych „*” w Załączniku Nr 8 do SIWZ, których sumę ubezpieczenia
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podano w wartości księgowej brutto.
Sumy ubezpieczenia budowli, maszyn, urządzeń, i wyposażenia, są podane według wartości
księgowej brutto.
Dla środków niskocennych : wg szacunkowej wartości odtworzeniowej nowej
Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (stolarka
okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy itp.) Za stałe elementy należy uznać m.in.
elementy wyposażenia i wystroju wnętrz nieruchomości, trwale z nimi związane, a w szczególności:
a) instalacje infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej,
wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej (telefonicznej, domofonowej, alarmowej,
informatycznej),
b) urządzenia i elementy stanowiące integralną część instalacji infrastruktury technicznej i trwale
z nią połączone (piece centralnego ogrzewania – co, instalacja ciepłej wody, instalacja zimnej wody)
oraz umieszczone wewnątrz/zewnątrz budynku elementy domofonu i sygnalizacji alarmowej, anteny,
kamery,
c) trwałe zabudowy funkcjonalne: obudowy instalacji i grzejników,
d) okna i drzwi wraz z oszkleniem, zamknięciami i zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi,
e) wykładziny i okładziny ścian, podłóg, sufitów, tynki wewnętrzne i powłoki malarskie.
Pozostały przedmiot ubezpieczenia – system pierwszego ryzyka:
1) nakłady inwestycyjne / adaptacyjne systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł ; Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
2) środki obrotowe systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł , Suma ubezpieczenia wg kosztów zakupu lub wytworzenia
3) środki niskocenne w systemie pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł , Suma ubezpieczenia wg szacunkowej wartości odtworzeniowej
nowej
4) gotówka i inne środki pieniężne systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenie: 100 000,00 zł , Suma ubezpieczenia w wartości nominalnej
5) zbiory biblioteczne i księgozbiory systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 270 000,00 zł , Suma ubezpieczenia w wartości rzeczywistej
6) mienie pracownicze systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł , Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej
7) urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nie objęte ochroną w systemie sum stałych (np.
iluminacje budynków, hydranty, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów itp.). Suma
ubezpieczenia: 40 000,00 zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. Ubezpieczenie
systemem pierwszego ryzyka.
8) znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna,
oświetlenie uliczne nie objęte ochroną w systemie sum stałych
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka.
9) budowle, obiekty małej architektury nieobjęte ochroną w systemie sum stałych (m.in.
ogrodzenia, drogi wewnętrzne i chodniki wewnętrzne, place, boiska, przystanki, wiaty, maszty
flagowe). Suma ubezpieczenia: 40 000,00 zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka
3. Warunki szczególne obligatoryjne:
 Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s
 Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym 5 000 000,- zł na jedno i
wszystkie zdarzenia
 Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z wyłączeniem graffiti, z limitem odszkodowawczym
50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy
wypłacie odszkodowań
 Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w
przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji
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 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia
 Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych
 Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
 Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych
 Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
 Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
 Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie
 Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
 Przyjęcie podanej klauzuli szkód mechanicznych
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także budynki wyłączone z użytkowania
 Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów, z limitem
odszkodowawczym 5 000,00 zł
 Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia z limitem 100 000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 100 000, zł
 Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości
szkody
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także budowle, obiekty małej architektury niepołączone
trwale z gruntem
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie mienia w transporcie w zakresie pełnym,
tj. obejmujących zdarzenia losowe, ryzyka kradzieży lub rabunku mienia, kradzieży lub rabunku
środka transportu, wypadek środka transportu oraz inne zdarzenia powodujące uszkodzenia lub utratę
transportowanego mienia. Limit odpowiedzialności dla pojedynczego transportu ustala się na 25
000,00 zł i 50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia. Warunkiem stosowania ochrony ubezpieczeniowej
jest przewożenie mienia pojazdami należącymi lub użytkowanymi przez ubezpieczone jednostki albo
korzystanie z przewoźnika zawodowego. Ustala się franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie
w wysokości 500,00 zł. Niniejsze rozszerzenie ochrony wraz z ustalonym limitem jest wspólne dla
ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego.
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt nagłaśniający i muzyczny poza miejscem ubezpieczenia,
np. podczas organizowanych imprez, festynów, koncertów itp., z podlimitem 20 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w systemie pierwszego ryzyka
 Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
 Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – brak
4. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
 Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej bez podlimitu odszkodowawczego,- zł na jedno
i wszystkie zdarzenia
 Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego
 Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 500 000,- zł na jedno
i wszystkie zdarzenia
 Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób w przypadku
szkody powstałej w wyniku pożaru lub wybuchu
 Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
 Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
 Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
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 Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
 Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu
otaczającym
 Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli, z limitem
odszkodowawczym 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
 Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie
zdarzenia, z podlimitem 10 000,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, porysowania , w tym
graffiti
 Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście
sumy ubezpieczenia do 10%
 Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów, z limitem
odszkodowawczym 20 000,- zł w rocznym okresie ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
 Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia
 Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki
wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne fakultatywne dotyczące tych
ubezpieczeń
II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
1. Wymagany zakres ubezpieczenia : szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży
z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:
 utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
 zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją
i wandalizmem
 zniszczeniu albo uszkodzeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: 30 000,- zł)
2. Przedmiot ubezpieczenia:
Lp.
1
2
3
4
5

Przedmiot ubezpieczenia
Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym środki niskocenne i
zbiory biblioteczne
Środki obrotowe
Środki pieniężne od kradzieży z włamaniem
Środki pieniężne od rabunku w lokalu
Środki pieniężne w transporcie (teren RP)

Suma ubezpieczenia
w zł
100 000,00 zł
25 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
30 000,00 zł

3. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko.
Suma ubezpieczenia obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne ujęte w specyfikacji i ich lokalizacje
bez stosowania podlimitów
4. Rodzaj wartości: maszyny, urządzenia i wyposażenia – księgowa brutto, środki niskocenne –
odtworzeniowa nowa, zbiory biblioteczne – rzeczywista, środki obrotowe – cena zakupu, środki
pieniężne – wartość nominalna,
5. Warunki szczególne obligatoryjne:
 Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu i dewastacji (zgodnie z podanymi definicjami) do
100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych, środków niskocennych oraz maszyn, urządzeń,
wyposażenia , zbiorów bibliotecznych
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
 Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem
 Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju)
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Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu
Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,- zł
Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 5 000,- zł (wspólnym z limitem w
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – brak.

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
 Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego
 Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
 Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
 Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
 Zwiększenie obligatoryjnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 000,00 zł (wspólnego
limitu z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,00 zł – 4 punkty
 Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie
warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne fakultatywne dotyczące
tych ubezpieczeń
III. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w tym
gabloty, tablice przeszklone itp., bez względu na rodzaj szkła, grubość i klasę odporności)
1. Wymagany zakres ubezpieczenia: stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia
wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań, wykonania znaków
reklamowych i informacyjnych oraz (do wysokości 20% sumy ubezpieczenia) kosztów tymczasowego
zabezpieczenia
2. Przedmiot ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte będące własnością lub
znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź
urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych oraz przedmioty znajdujące się na
zewnątrz, niezależnie od rodzaju szkła i klasy odporności. W szczególności ochroną objęte są
następujące przedmioty: oszklenie okienne i drzwiowe, oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne,
konstrukcje wypełnione szkłem lub tworzywem itp., szyby specjalne (szyby antywłamaniowe, płyty
szklane warstwowe i inne),oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części
mebli, stołów, lad oraz gablot, tablice reklamowe, szyldy, tablice i gabloty poza budynkiem lub
lokalem ze szkła, plastiku, tworzywa itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne,
witraże, lustra .
3. Suma ubezpieczenia – 20 000,00 zł
4. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko
5. Warunki szczególne obligatoryjne:
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Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny - brak

6.










Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie
warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne fakultatywne dotyczące
tych ubezpieczeń

IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa oraz pozostająca
w zbiegu) Gminy i osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone
poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty objęte ubezpieczeniem i
wykonywaniem zadań Gminy oraz posiadanym, zarządzanym, administrowanym lub użytkowanym
mieniem, w granicach odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał
miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem terminu
przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo
wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden
wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone korzyści jakie
poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) oraz zadośćuczynienie.
Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, którym jest
Zamawiający oraz wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, we wszystkich
podmiotach/jednostkach organizacyjnych.
Definicje:
 wypadek ubezpieczeniowy – szkoda na osobie lub na mieniu, albo czysta strata finansowa
 szkoda na osobie – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć poszkodowanego oraz
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia
ciała lub rozstroju zdrowia
 szkoda na mieniu – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości
oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
 czysta strata finansowa - szkoda niewynikająca ze szkody w mieniu lub na osobie
wyrządzonej osobie trzeciej
 podlimit – limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
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Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:
a) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź
eksploatacją urządzeń wod. – kan. i c.o., bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
b) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego
zanieczyszczenie z podlimitem 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia,
c) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego oraz
przez podmioty, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do
regresu, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
d) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach podczas
wykonywania obróbki, naprawy, konserwacji, remontów, podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
czyszczenia lub innych podobnych czynności, prac i usług, z podlimitem 300 000 zł, na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
e) odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych
czynności, prac lub usług, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
f) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem przez Gminę drogami
publicznymi (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów
inżynierskich), zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku
Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), głównie w itp. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach prawnych
(o długości łącznej dróg około 120,17 km, w tym drogi utwardzone ok. 53,13 km), a także drogami
wewnętrznymi, osiedlowymi, chodnikami, parkingami, mostami, wiaduktami, mostkami (zarządcy
drogi nie zwalnia z odpowiedzialności brak świadomości niewłaściwego stanu drogi, drogi przejęte w
zarząd w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową) a zwłaszcza:
• spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z uszkodzeń
nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia,
• wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim
utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanym
zaśmieceniem) oraz namułami,
• spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie
drogowym,
• wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi
przedmiotami i materiałami,
• powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów,
• wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, jazów, estakad, kładek (w
szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo
przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego lub
zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego,
• spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
• powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych,
• wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające
wodę z pasa drogowego,
• spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym
wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami
nawierzchni,
• spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,
• powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub
prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową,
• powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
• powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi,
a także zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,
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• uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a
także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg,
• uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa
drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
• uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa
drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg
lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i
usunięcia zasłon przeciwśnieżnych
z podlimitem 600 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia,
g) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem)
produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez
okolicznościowych przez wszystkie jednostki organizacyjne (OC za produkt, w tym obejmująca
szkody polegające na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą
pokarmową, a także szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu
publikowanego przez Ministra Zdrowia), z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
h) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z
których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub
podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 400 000 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
i) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu
ubezpieczonemu, objętych jedną umowa ubezpieczenia, bez podlimitu na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
j) odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni), z
podlimitem 50 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 10 000 zł na jeden wypadek
ubezpieczeniowy w odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych przez wyznaczone
osoby i/lub zamykanych na czas pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem przechowywanych rzeczy
oraz z podlimitem 10 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 1 000 zł na jeden wypadek
ubezpieczeniowy w odniesieniu do innych miejsc przechowywania rzeczy,
k) odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym przez Ubezpieczającego, z podlimitem 200 000 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
l) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów,
osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania
prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, bez podlimitu
odszkodowawczego na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia,
m) obejmująca szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub innych
osób, za które ponosi odpowiedzialność (z wyłączeniem ryzyka kradzieży), z podlimitem 200 000 zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
n) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez organizatora imprez masowych, np.
kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających
ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów, z podlimitem 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe każdym rocznym
okresie ubezpieczenia (zakres ubezpieczenia obejmuje pokaz sztucznych ogni/fajerwerków oraz
imprezy z użyciem materiałów pirotechnicznych/wybuchowych, z podlimitem w wysokości 200 000
zł),
o) cywilną za szkody wyrządzone przez jednostki organizacyjne, w szczególności placówki
oświatowe, w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, holu lub innych pomieszczeń w
celu organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów itp., bez podlimitu, do sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia,
p) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
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z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia,
r) obejmująca skody wyrządzone przez jednostki OSP w związku z prowadzonymi akcjami
ratowniczo – gaśniczymi i posiadanym mieniem, z podlimitem 80 000 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
s) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach
w instalacjach energetycznych, telefonicznych i gazowych należących do osób trzecich oraz w
związku z wykonywaniem wykopów i przekopów, z podlimitem 300 000 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
t) odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu zawieranych umów na dostawę wody
o odpowiednich parametrach i ciśnieniu i odbiór ścieków, zgodnie z Ustawą o Zbiorowym
Zaopatrzeniu w Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (teks jednolity
Dz. U. 2006 nr 123 poz. 858) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz w sprawie warunków,
jakim powinna odpowiadać woda zdatna do picia i na potrzeby gospodarcze, z podlimitem 400 000 zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
u) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe
i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy,
niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem
wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz. U. Nr 199
poz. 1673 z późn. zm.), z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
w) odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez bezpańskie zwierzęta, za które
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność (w szczególności psy), z podlimitem 100 000 zł na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
u) OC z tytułu zarządzania cmentarzami i przystankami gminnymi
x) rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy o czyste straty finansowe, z podlimitem 50 000,00 zł na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w
związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego jako
warunku obligatoryjnego. Podwyższenie do podlimitu 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia jako warunku fakultatywnego.
3. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe : 1 000 000,00 zł
(z uwzględnieniem podlimitów określonych powyżej) w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
4.
















Warunki szczególne obligatoryjne
Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa
Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC
Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
Rozszerzenie ubezpieczenia OC Gminy o czyste straty finansowe, z podlimitem 50 000,- zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone
w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego
Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
Franszyza integralna – 200,- zł (wyłącznie w szkodach rzeczowych, w szkodach osobowych brak)
Franszyza redukcyjna – brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest równa
wysokości świadczenia ZUS)
Udział własny – brak
W ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000 zł, franszyza redukcyjna,
udział własny – brak
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5.










Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat
finansowych (m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów
normatywnych) z 50 000 zł do 300 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
Zniesienie franszyzy integralnej (nie dotyczy czystych strat finansowych)

V. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
1. Wymagany zakres ubezpieczenia:
Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym
huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np.
kradzież z włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych
sprawców, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie) obejmujące
poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta,
koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego),
rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty
działalności nieproporcjonalne.
Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP
sprzęt przenośny - Europa
2. Przedmiot i system ubezpieczenia:
 sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny systemem sum stałych,
 koszt odtworzenia danych – systemem pierwszego ryzyka
 oprogramowanie (w tym licencjonowane, programy z produkcji seryjnej, jednostkowej oraz
inne) – systemem pierwszego ryzyka
 wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka
 zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego
przeprogramowania, tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu
zastępczego), systemem pierwszego ryzyka
Wymienne nośniki danych - suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł
Koszt odtworzenia danych i oprogramowania - suma ubezpieczenia: 70 000,00 zł
Zwiększone koszty działalności - suma ubezpieczenia: 30 000,00 zł
- koszty nieproporcjonalne - suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł
- koszty proporcjonalne - suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł, okres odszkodowawczy 6 miesięcy,
franszyza integralna 2 dni
3.Ubezpieczenie od szkód materialnych
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Rodzaj sprzętu
Sprzęt stacjonarny
Sieć bezprzewodowa
Sprzęt przenośny
Kserokopiarki
Monitoring i alarmy
Pianino cyfrowe
Centrale i faxy
Klimatyzatory

Łączna suma ubezpieczenia
1 647 234,11 zł
600 000,00 zł
196 476,17 zł
60 250,96 zł
52 800,00 zł
3 253,00 zł
950,00 zł
64 650,00 zł
Pierwsze ryzyko

9

Wymienne nośniki danych

10 000,00 zł
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10 Koszty odtworzenia danych i oprogramowania

70 000,00 zł

11 Zwiększone koszty działalności

30 000,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Urząd Gminy

00537013

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, Mazowsze, ul. Szkolna 4, Steklinek, Osówka , ul. Gimnazjalna 1,
ul. Toruńska 20, oraz z lokalizacjami infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie
gminy Czernikowo, teren Gminy Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Sprzęt stacjonarny

777 864,50 zł

2

Sieć bezprzewodowa

600 000,00 zł

3

Sprzęt przenośny

27 415,25 zł

4

Kserokopiarki

22 625,00 zł

5

Centrale i faxy

500,00 zł

6

Klimatyzatory

64 650,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

341225717

ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1. Sprzęt stacjonarny

5 804,90 zł

2. Sprzęt przenośny

- zł

3. Kserokopiarki

- zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Gminna Biblioteka Publiczna w
Czernikowie

340358110

ul. Toruńska 20, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Toruńska 20, Osówka, Mazowsze 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1. Sprzęt stacjonarny

2 360,32 zł

2. Sprzęt przenośny

6 069,23 zł

3. Kserokopiarki

4 300,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w
Czernikowie
Miejsca ubezpieczenia

871714140

ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo

ul. Gimnazjalna1, 87-640 Czernikowo,
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1. Sprzęt stacjonarny

289 729,00 zł

2. Sprzęt przenośny

22 800,00 zł

3 Kserokopiarki

5 594,00 zł
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Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego
w Czernikowie
Miejsca ubezpieczenia

REGON

000268760

ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo

ul. Szkolna 15, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

1.

Sprzęt stacjonarny

2.

Sprzęt przenośny

3.

Kserokopiarki

Suma ubezpieczenia
122 200,00 zł
2 310,00 zł
- zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Szkoła Podstawowa w Makowiskach

00112558

Makowiska, 87-632 Osówka

Miejsca ubezpieczenia
Makowiska, 87-632 Osówka
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1.

Sprzęt stacjonarny

120 210,56 zł

2.

Sprzęt przenośny

52 584,01 zł

3.

Kserokopiarki

4 642,27 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa im. Mjr. Henryka
Sucharskiego w Mazowszu
Miejsca ubezpieczenia

REGON

001142400

Mazowsze 11, 87-640 Czernikowo

Mazowsze 11, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1.

Sprzęt stacjonarny

98 919,83 zł

2.

Sprzęt przenośny

20 591,10 zł

3.

Kserokopiarki

9 071,42 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w
Steklinie

001142417

Steklin, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
Steklin, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1.

Sprzęt stacjonarny

136 500,00 zł

2.

Sprzęt przenośny

21 000,00 zł

3.

Kserokopiarki

4

Monitoring i alarmy

5 600,00 zł
800,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa im. Tony Halika w
Osówce
Miejsca ubezpieczenia

REGON

001142423

Osówka 44, 87-632 Osówka

Osówka 44, 87-632 Osówka
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L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1.

Sprzęt stacjonarny

93 145,00 zł

2.

Sprzęt przenośny

41 506,58 zł

3.

Kserokopiarki

12 512,27 zł

4.

Centrale i faxy

5.

Monitoring i alarmy

450,00 zł
52 000,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Przedszkole Publiczne w Czernikowie

910004686

ul. Toruńska 35, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Toruńska 35, 87-640 Czernikowo
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1.

Sprzęt stacjonarny

2.

Sprzęt przenośny

2 200,00 zł

500,00 zł

3.

Kserokopiarki

1 500,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony

REGON

Szkoła Muzyczna I stopnia w Czernikowie

341614873

ul. Gimnazjalna 1, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Gimnazjalna1, 87-640 Czernikowo,
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1.

Sprzęt stacjonarny

2 500,00 zł

2.

Sprzęt przenośny

2 799,00 zł

3.

Kserokopiarki

1 766,00 zł

4

Pianino cyfrowe

3 253,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
OSP Czernikowo

REGON

871568140

ul. Szkolna 4, 87-640 Czernikowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Szkolna 4
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1.

Sprzęt stacjonarny

23 697,79 zł

2.

Sprzęt przenośny

12 913,81 zł

3

Monitoring i alarmy

3 050,00 zł

Suma ubezpieczenia określona została w wartości księgowej brutto z wyjątkiem przedmiotów
oznaczonych „*”, których wartość ustalona została w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej
oraz przedmiotów deklarowanych do ubezpieczenia w okresie wykonywania zamówienia w wartości
szacunkowej odtworzeniowej nowej
4. Warunki szczególne obligatoryjne
 Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego do bez względu na rok
produkcji
 W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania
w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego
przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych
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kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego
typu opłat, a przy szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia
i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie
najbardziej zbliżonych parametrach technicznych
 W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata
odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości
poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub
utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów
z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego
nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu
zwiększonych kosztów działalności nieproporcjonalnych – w kwocie odpowiadającej poniesionym
kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji
 Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem
 Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju)
 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
 W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia
o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – termin zawiadomienia o szkodzie
zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód
 Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli sprzętu elektronicznego zamontowanego poza budynkami (np. kamery
monitorujące)
 Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego
w pojazdach samochodowych
 Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
 Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 5 000,- zł (wspólnym z limitem
w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
 Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji
 Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
 Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak
 Udział własny 5% wartości szkody
5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
 Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego
 Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
 Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
 Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
 Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
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 Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście
łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych do 10%
 Zwiększenie obligatoryjnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 000,00 zł (wspólnego
limitu z ubezpieczeniem mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku), z franszyzą redukcyjną
500,00 zł
 Udział własny – zniesiony
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