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1. Zamawiający. 

Gmina Ustronie Morskie 

ul. Rolna 2 

78-111 Ustronie Morskie 

TEL. (94) 35 15 535 

FAX. (94) 35 15 597 

E-mail: sekretariat@ustronie-morskie.pl 

www: www.ustronie-morskie.pl/ 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego określonego 

w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia członków 

Ochotniczej Straży Pożarnej i Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej Gminy Ustronie 

Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SIWZ. 

 

Kody CPV: 

66510000-8 –  usługi ubezpieczeniowe 

66515400-7  – ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 

66516400-4 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym 

mieniem i wykonywanymi zadaniami, 

66515000-3 – ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, 

66515000-3 – ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 

66515000-3 – ubezpieczenie szyb w wiatach przystankowych od stłuczenia, 

66515000-3 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

66512100-3 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków, 

66512100-3 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie 

z wymogami ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 

66514110-0, 66516100-1, 66512100-3 – ubezpieczenia komunikacyjne. 

 

 

4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert 

częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   

 

5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, 

nieprzekraczających 10% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 67 ust. 1 

pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, 

jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza 

ich składanie. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia. 

7.1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące począwszy od dnia 15.02.2014 r.  z 

możliwością: 

7.1.1. odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy, w terminie 30 dni od 

mailto:sekretariat@ustronie-morskie.pl
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powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

7.2. Polisy ubezpieczeniowe, dotyczące ubezpieczeń wspólnych, czyli ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i 

przedmiotów szklanych od stłuczenia, NNW członków OSP i MDP, oraz polisy 

dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie tj. 

ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych i ubezpieczenia elektroniki (All 

risks) będą wystawiane na okresy roczne, zgodne z terminem wykonania 

zamówienia tj. odpowiednio z początkiem odpowiedzialności 15.02.2014 r., 

15.02.2015 r., z wyjątkiem: 

7.2.1. Polis dotyczących umów ubezpieczeń komunikacyjnych Auto Casco, NNW 

kierowcy i pasażerów, pojazdów przyjmowanych do Ubezpieczenia w 

trakcie wykonania niniejszego zamówienia, które będą zawierane od dnia 

zgłoszenia do ubezpieczenia do końca każdego rocznego okresu 

wykonywania zamówienia, tj. do dnia 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r. 

(wyrównanie okresu ubezpieczenia), 

7.2.2. Obowiązkowego  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o 

którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, 

7.3. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

przyjmowanych do Ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia 

będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia określone indywidualnie 

dla każdego pojazdu, z możliwością wyrównania końca okresów ubezpieczenia, 

pod warunkiem złożenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy 

ubezpieczenia OC za porozumieniem Stron w dniu wyrównania okresu 

ubezpieczenia, tj. 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r. 

7.4. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających 

zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające okres i zakres 

ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający            

w imieniu i na rzecz Zamawiającego wraz z podległymi jednostkami 

organizacyjnymi  - Kancelaria Brokerska PROFIT Sp. z o.o. w Szczecinie. 

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków. 

8.1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:  

8.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają ich obowiązek: 

Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności jest spełniony, jeżeli wykonawca 

wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności 

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

ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013 r., poz. 950 z poźn. zm.) w zakresie nie 

węższym niż przedmiot niniejszego zamówienia publicznego (w zakresie 

wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację 

złożonego zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na 

terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu 

zamówienia. 

 

8.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia: 

W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, zamawiający 

informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację 

złożonego załącznika nr 2 do SIWZ.  

8.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: W zakresie warunku dysponowania 
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odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, zamawiający informuje, że wykonawca składa 

oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację 

złożonego załącznika nr 2 do SIWZ.  

8.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

W zakresie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający 

informuje, że wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku 

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku poprzez weryfikację 

złożonego załącznika nr 2 do SIWZ.  

 

8.2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia – nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty 

zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści 

załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej 

wymienione warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym 

przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania 

ofert spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 

2a ustawy). 

 

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

9.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 

9.1.1. Wypełniony Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do 

SIWZ. 

9.1.2. Podpisane oświadczenie z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ.  

9.1.3. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) 

do podpisania oferty, jeżeli nie została podpisana przez osoby upoważnione 

do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, również w przypadku 

złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólne 

(np. Konsorcjum, Sp. Cywilna) pełnomocnictwo powinno jednoznacznie 

określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnictwa. W 

przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie 

pełnomocnictwa należy wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie 

ubiegają się o udzielenie zamówienia, a każdy z nich powinien podpisać się 

pod tym dokumentem. 

9.1.4. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych – załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

9.1.5. Komplet ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie 

wszystkich ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, wzorów umów oraz 

innych zapisów mających zastosowanie przy zawarciu umowy. 

9.2. W celu wykazania spełnia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy należy przedłożyć dokumenty: 

9.2.1 potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. 

9.3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy należy przedłożyć:  

9.3.1. Podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z wykorzystaniem 

wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.  

9.3.2. Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o  art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.  

9.3.3. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
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składania  ofert) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu.  

9.3.4. Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania  ofert) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca  nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu.  

9.4.W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy należy przedłożyć podpisane oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z 

wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 5 do SIWZ.  

9.5. Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w 

państwie będącym członkiem Unii Europejskiej – zezwolenie organu nadzoru 

kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych 

przedmiotem zamówienia. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium RP przedkłada dokument potwierdzający, że: 

9.5.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, 

9.5.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 

10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 

wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów z podaniem 

adresu poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, 

jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

 

10.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie  w języku polskim pod rygorem 

nieważności na adres zamawiającego podany w pkt 1 niniejszej specyfikacji. 

10.2. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami za 

pomocą poczty elektronicznej. 

10.3. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazywanych za 

pomoc faksu lub pocztą elektroniczną. 

10.4. W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą drogi 

elektronicznej Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do 

Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem skrzynki 

elektronicznej). 
10.5. Wyjaśnienie treści SIWZ: 

10.5.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym 

przekazał SIWZ nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 10.5.2). 

10.5.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego po 

30.01.2014 r., zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić 

wniosek bez rozpoznania. 

10.5.3. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia 

terminu, o którym w pkt 10.5.2), po upływie którego zamawiający 
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może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ bez rozpoznania. 

10.5.4. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie 

przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz 

zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt 1 niniejszej 

specyfikacji. 

10.5.5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 

czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach 

wymagających zachowania pisemności postępowania. 

10.5.6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami. 

10.5.7. Pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą drogi elektronicznej 

uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 2 

powyżej. 

10.5.8. W przypadku błędnie podanego nr telefonu, adresu poczty 

elektronicznej lub braku komunikacji z Wykonawcą, Zamawiający nie 

ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych 

z postępowaniem. 

 

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Adam Kalociński, Piotr Byczkowiak –  

e-mail: a.kalocinski@ustronie-morskie.pl ; tel.: 94-35-14-180 

 

12. Wymagania dotyczące wadium. 

Wadium nie pobiera się. 

 

13. Termin związania ofertą. 

Termin związania oferentów złożoną ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego 

terminu składania ofert. 

 

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 

14.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na piśmie, w sposób czytelny, przy 

użyciu nieścieralnego atramentu. 

14.2. Oferta winna zawierać wypełniony „Formularz Ofertowy” Załącznik nr 1 do 

SIWZ.  

14.3. Do oferty powinny zostać załączone wszystkie załączniki w tym oświadczenia          

i dokumenty Wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ. 

14.4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem 

rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.  

14.5. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność 

z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

14.6. Osoba podpisująca ofertę winna czytelnie podać imię i nazwisko lub może 

złożyć podpis w formie skróconej z pieczątką identyfikującą osobę. 

14.7. W przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 

lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu.  

14.8. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców 

uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie 

równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem 

określającym zakres umocowania.  

14.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

14.10. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie w wymaganiami 

określonymi w ustawie. 

14.11. Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej 

SIWZ.  

mailto:a.kalocinski@ustronie-morskie.pl
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14.12. Do oferty należy dołączyć Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy w 

zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia oraz szczególnych 

warunków Ubezpieczenia, jeżeli takowe występują. 

14.13. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone oświadczenia i 

dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami 

zawartymi w SIWZ. 

14.14. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający 

określił wzory w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

14.15. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, 

uzupełnienie, przerobienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. musi 

być parafowane przez Wykonawcę. 

14.16. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie 

terminu składania ofert.  

14.17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

14.18. W celu zabezpieczenia oferty przed dekompletacją wszystkie kartki i załączniki 

powinny zostać ponumerowane. 

14.19. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z późniejszymi 

zmianami) wykonawca może zastrzec, iż nie mogą one być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania. W takiej sytuacji wykonawca winien 

wyodrębnić w swojej ofercie ww. dokumenty i wyraźnie oznaczyć „Tajemnice 

przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania”. 

14.20. Jeżeli Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów, 

zobowiązany jest w ofercie określić, jakich zasobów to dotyczy i na jakiej 

zasadzie oraz zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do wykonania zamówienia, w szczególności jest zobowiązany 

załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia tzn. jakie zasoby udostępni i jaką część zamówienia 

będzie wykonywał. Ponadto, inny podmiot, którym Wykonawca będzie 

dysponował przedstawia w ofercie dokument wymieniony w pkt 9.3 ppkt 1. 

14.21. W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez osobę, której upoważnienie 

nie wynika bezpośrednio z dokumentów, o których mowa w pkt 9 SIWZ, 

należy do oferty załączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 

w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 

Niedopuszczalne jest złożenie kopii dokumentu pełnomocnictwa 

poświadczonej za zgodność przez osobę, której udzielono pełnomocnictwa. 

14.22. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy podać dane 

wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz wskazać reprezentanta 

i załączyć do oferty dokument, z którego wynikać będzie upoważnienie do 

reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie. Ponadto każdy z 

Wykonawców załącza do oferty dokumenty wymienione w pkt 9.3 ppkt 1,2. 

Dokument wymieniony w pkt 9.1 ppkt 2 Wykonawcy składają osobno lub 

mogą składać łącznie. 

14.23. Oferty należy składać opakowane w dwie koperty. Koperty powinny 

uniemożliwiać odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania i 

pozostawienia śladów otwierania. 

14.24. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: 

 

„Oferta na przetarg pn. 

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia członków OSP i MDP”  

Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.  

Nie otwierać przed dniem 05.02.2014 r., godz.11:15”. 
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14.25. Na kopercie wewnętrznej należy umieścić napis jak wyżej oraz podać nazwę i 

adres Wykonawcy. 

14.26. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać 

złożoną ofertę. W celu dokonania zmiany lub wycofania oferty, Wykonawca 

złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę, oznaczoną jak wyżej, z 

dopiskiem: „Zmiana” lub „Wycofanie”. 

 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Ustronie Morskie ul. Rolna 

2, 78-111 Ustronie Morskie w biurze podawczym nie później niż 

05.02.2014 r. do godziny 1100. Wszystkie oferty złożone po terminie 

podanym powyżej zostaną zwrócone wykonawcy w nieotwartych kopertach 

wewnętrznych. Za datę złożenia oferty uznana zostanie data wpływu oferty do 

zamawiającego. Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 05.02.2014 r. w 

siedzibie zamawiającego na ulicy Rolnej 2, 78-111 Ustronie Morskie w pokoju 

nr 11 o godzinie 1115. 

15.2. W przypadku przesłania oferty pocztą na wskazany powyżej adres, za termin 

jej złożenia uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez 

Gminę Ustronie Morskie. 

15.3. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do zamawiającego z 

zaznaczeniem daty i godziny złożenia. 
 

16. Opis sposobu obliczania ceny. 

Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Ceną jest suma składek 

cząstkowych określonych przez Wykonawcę dla poszczególnych ryzyk 

stanowiących przedmiot zamówienia w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 

przecinku. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie 

koszty realizacji przyszłej umowy. Stawka podatku VAT – zwolniony. 

 

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone   

rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 

 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych. 

 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze     

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami : 

Ubezpieczenie mienia, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej w 

związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem, ubezpieczenia 

komunikacyjne oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków. 
 

1.  
Łączna cena za ubezpieczenia (C) – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 
przedmiotem przetargu 

  80% 

2.  
Akceptacja klauzul fakultatywnych (KL) – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów 
za akceptację klauzul fakultatywnych rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej.   20% 

 
Ad 1. Łączna cena ubezpieczenia  - 80% 

                                             
  

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta 

proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o 

najniższej cenie brutto – 80 punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według 

powyższego wzoru. 
 

Ad 2. Akceptacja klauzul fakultatywnych  - 20%  
 

cena najniższa

cena badanej oferty
X  80 pktC = 
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Tabela akceptacji klauzul fakultatywnych. 

Numer 

klauzuli 
  Nazwa klauzuli fakultatywnej 

Ilość punktów za 

akceptację klauzuli 

10 Klauzula ochrony podczas prac remontowych  5 

11 Klauzula robót budowlanych  5 

12     Klauzula kradzieży elementów budynku i budowli  10 

13 Klauzula likwidacyjna 10 

15 Klauzula samolikwidacji drobnych szkód 5 

16 Klauzula likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 10 

19 Klauzula kosztów poszukiwania miejsca uszkodzenia oraz naprawy 10 

20 Klauzula 48 godzin  10 

27 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 10 

28 Klauzula pro rata temporis 10 

29 Klauzula przewłaszczenia 5 

30 Klauzula wypłaty zaliczek 10 

 Maksymalna możliwa ilość punktów 100 

  

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych 

przez wykonawców w zakresie każdego z kryterium. 

Każdemu z kryteriów zostaje przypisana maksymalna ilość punktów – jak wyżej, a ilość 

punktów poszczególnym ofertom przyznawana będzie według przedstawionych zasad. 

Następnie dokonuje się, dla każdej oferty z osobna, zsumowania liczby punktów 

uzyskanych we wszystkich kryteriach. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.   

 

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty   w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

19.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacją o pozostałych 

ocenianych wykonawcach, 

19.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 

19.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

19.1.4. terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy. 

19.2. Miejsce i termin zawarcia umów zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą. 

19.3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli 

zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub w terminie 10 dni od 

dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zostało ono przesłane w inny sposób. W przypadku gdy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę lub gdy nie odrzucono żadnej 

oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy możliwe jest zawarcie umowy 

przed upływem wyżej wymienionych terminów. 

19.4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba 

że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

19.5. W przypadku wygrania postępowania przez Wykonawców składających ofertę 

Ilość punktów za klauzule fakultatywne w badanej ofercie 

największa liczba punktów za klauzule fakultatywne 
X 20pktKL = 
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wspólną będą oni mieli obowiązek przedstawienia Zamawiającemu umowę 

konsorcjum zawierającą co najmniej: 

19.5.1. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego 

swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

19.5.2. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

19.5.3. czas obowiązywania umowy, który nie będzie krótszy, niż okres 

obejmujący realizację zamówienia. 

19.6. O wyborze oferty zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy 

ubiegali się o zamówienie. 

19.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody z tytułu strat 

materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i 

odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót objętych umową i w 

związku z tym powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.  

 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

21. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

21.1. Zamawiający wymaga zawarcia z wykonawcą umowy w sprawie zamówienia 

publicznego zgodnie z treścią  Załącznika Nr 12 do SIWZ w terminie 

określonym w art. 94 ustawy.   

21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy, które polegać mogą, w szczególności na: 

 

 zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, 

 modernizacji i ulepszeniu środków trwałych, wdrażaniu nowych inwestycji - 

 w tym przekraczających wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą 

automatycznego pokrycia;  

 zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 

 likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 

 zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca 

działalności; 

 wprowadzeniu korzystnych dla Zamawiającego zmian zakresu ubezpieczenia 

wynikające ze zmian ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za 

zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

 zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych. 

 

22. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw. 

W ostatecznym trybie przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia 

odwołania lub skargi do sądu regulują przepisy art. od 180 do 198a ustawy Pzp. 

 

23. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający korzysta z usług 

Brokera Ubezpieczeniowego Kancelaria Brokerska PROFIT Sp. z o.o., Al. Wyzwolenia 

12/29,  70-555 Szczecin, KRS 0000387396, zezwolenie Komisji Nadzoru 

Finansowego nr 1739/11, biuro w Szczecinie ul. Podgórna 63, 70-205 Szczecin. 

Umowa ubezpieczenia obejmująca przedmiot zamówienia zostanie zawarta przy 

udziale brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem. 

 

24. Informacje dotyczące art. 36 ust. 2 ustawy Pzp. 
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1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający przewiduje porozumiewanie się drogą elektroniczną. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy. 

 

 

 

Załączniki: 

 

 
Załącznik nr 1  - formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 3 -wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie   

zamówienia 

Załącznik nr 4 - oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych 

Załącznik nr 5 - oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 - wyszczególnienie zakresu klauzul dodatkowych podlegających ocenie 

Załącznik nr 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 8 - tabela klauzul 

Załącznik nr 9 

Załącznik nr 10 

- informacje dotyczące przebiegu szkodowości Gminy Ustronie Morskie 

-  wykaz budynków i budowli Gminy Ustronie Morskie 

Załącznik nr 11 - wykaz pojazdów Gminy Ustronie Morskie 

  Załącznik nr 12      - umowa projekt 

 

 

Ustronie Morskie, 24.01.2014 r.                 Zatwierdzam 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

        
…………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ  OFERTOWY  

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności 
cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP Gminy Ustronie Morskie 
wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi Nr postępowania ………………… my niżej 
podpisani: 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa firmy: ………………………………. 
Siedziba (adres):………………………….. 
nr NIP:…………………………………………. 
Nr REGON:…………………………………… 
Poczta elektroniczna …………………………………………… tel: ………………………. 
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  i oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
2. Zobowiązujemy się wykonać usługę ubezpieczenia Gminy Ustronie Morskie  wraz z podległymi 

jednostkami organizacyjnymi; 
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP   
Cena za okres 24 miesięcy; 
cena netto ........................................ zł, (słownie: ................................................................................................... ) 
podatek VAT .......... - zwolniony 
cena brutto...................................... zł, (słownie: ................................................................................................... )  
3. Oświadczamy, że powyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia 

opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania przedmiotowej oferty. 
5. Zobowiązujemy się spełnić wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania i 

żądania Zamawiającego, 
6. Zobowiązujemy się realizować oferowany przedmiot zamówienia w terminie od dnia 15 lutego 2014 

roku do dnia 14 lutego 2016 roku. 
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 
10. Oświadczamy, iż zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść wzoru umowy jest przez 

nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia przedmiotowej 
umowy na określonych przez Zamawiającego warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, iż akceptujemy następujące klauzule fakultatywne (wymienić numery klauzul) 
……………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

12. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, w załączeniu do oferty przekazujemy dokumenty wymienione w 
specyfikacji istotnych warunków. 
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Tabela cenowa 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 24 
miesiące w zł 

1 Budynki i budowle 80 246 703,48   

2 Maszyny, urządzenia, wyposażenie (środki trwałe) 5 244 177,00   

3 Niskocenne składniki majątku 577 099,57   

4 Gotówka wartości pieniężne 50 000,00   

5 Mienie osób trzecich 28 000,00   

6 Mienie pracownicze i uczniowskie 72 500,00   

7 Środki obrotowe 5 000,00  

 
2. Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 24 
miesiące w zł 

1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie 100 000,00   

2 Gotówka w lokalu (kradzież z włamaniem i rabunek) 50 000,00   

3 Gotówka w transporcie 50 000,00   

4 Mienie osób trzecich 5 000,00   

5 Mienie pracownicze i uczniowskie 10 000,00   

6 Środki obrotowe 5 000,00  

3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia  - wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia  w zł 
Składka za 24 
miesiące w zł 

1 Szyby i inne szklane przedmioty 20 000,00   

4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All risks) - wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 24 
miesiące w zł 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny  178 549,78   

2 Sprzęt elektroniczny przenośny 85 048,13  

3 Wymienne nośniki danych, oprogramowanie 30 000,00   

4 Koszty odtworzenia danych 10 000,00   

 
Odpowiedzialność Cywilna – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 

Limity sumy 
gwarancyjnej na 
jedno i wszystkie 

zdarzenia                        
w zł 

Składka za 24 
miesiące w zł 

1 
Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie 
zdarzenia delikt + kontrakt 

200 000 zł  

2 OC za szkody w środowisku  50 000 zł   

3 
OC od decyzji administracyjnych organów Gminy i osób 
upoważnionych 

100 000zł  

4 OC z tytułu zarządzania drogami 50 000 zł   

5 OC najemcy 100 000 zł  

6 OC pracodawcy 50 000 zł  

7 
OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi 
ubezpieczenia OC w tym szkody  w wyników pokazów 
pirotechnicznych 

50 000zł  

8 OC za szkody w rzeczach ruchomych 100 000zł  

9 
OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych – OC za 
produkt 

50 000zł  
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10 
OC z tytułu posiadania pojazdów niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

50 000zł  

11 OC placówek oświatowych  200 000 zł  

12 OC administrowania zejściami na plaże i molami 200 000 zł  

13 
OC za szkody wod-kan. i centralnego ogrzewania z wybiciami 
cieczy włącznie, w tym OC najemcy i wynajmującego. 

50 000 zł  

14 OC wzajemna 50 000 zł  

15 
OC za szkody wynikające z przeniesienie ognia na mienie 
otaczające i użytkowane na mocy różnych tytułów. 

50 000 zł   

16 

OC  z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, 
sportowo – widowiskowych, placów zabaw, świetlic, boisk, 
parków, terenów zieleni itp. (w tym z tytułu prowadzenia 
zajęć nauki pływania); 

50 000 zł   

17 OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy 10 000 zł  

18 
Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym przez Ubezpieczającego w tym  OC hotelarza 

25 000 zł  

 
 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NNW 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł 
Składka za 24 miesiące 

w zł 

1. Ubezpieczenie OC/AC/NNW   zgodnie z załącznikiem nr 11   

 
1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł 
Składka za 24 miesiące 

w zł 

1. 
NNW strażaków (podstawowe i 
dodatkowe) 

Zgodnie z zał. nr 7 
 

 
Oferta wraz z załącznikami zawiera ……. ponumerowanych stron. 
 
 
 
 ………………………………                                                   ………………….………….…………………………………… 
Miejscowość i data                              pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................ 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
 
  
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone szczegółowo w specyfikacji istotnych 
warunków zamawiającego, dotyczące w szczególności:  
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia  
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 
 
 

…………………………, dnia ………………… 2014 r.          ………………………………………………………………… 
      Miejscowość                                                    pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE 

 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 

 

Adres wykonawcy ................................................................................................. 

 

 

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych w szczególności: 

1) Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat 

przed wszczęciem niniejszego postępowania. 

2) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem 

sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego. 

3) Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, 

odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 

4) osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt. 4) do 8 nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 

na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

5) w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 
 

 

 

   

…………………………, dnia ………………… 2014 r.                       ………………………………………………………………… 
      Miejscowość                                                                         pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

 

 

................................................ 
Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć) 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. 
poz.907, z późn. Zm.) zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być 
ogólnie udostępnione: 

1  ........................................................................................  

2  ........................................................................................  

3  ........................................................................................  

4  ........................................................................................  

5  ........................................................................................  

Inne informacje wykonawcy:  

1  ........................................................................................  

2  ........................................................................................  

3  ........................................................................................  

4  ........................................................................................  

5  ........................................................................................  

 

 
 

 

 

 

 

…………………………, dnia ………………… 2014 r.                       ………………………………………………………………… 
      Miejscowość                                                                         pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 

 

…………………………………… 
      /pieczątka Wykonawcy/ 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ 

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie 

składa każdy z wykonawców) 

* Oświadczam, że nie należę / reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy do grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

* Oświadczam, że należę / reprezentowany przeze mnie podmiot należy do grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy     z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331,     z późn. zm.), do której należą także następujące podmioty: 

1 ............................................................................................. ; 

2 .............................................................................................. ; 

3 .............................................................................................. ; 

4 .............................................................................................. ; 

5.............................................................................................. ; 

6.............................................................................................. ; 

* niepotrzebne skreślić 

 

…………………………, dnia ………………… 2014 r.                         ………………………………………………………………… 
      Miejscowość                                                                               pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

Wyszczególnienie zakresu klauzul dodatkowych podlegających ocenie 
Treść klauzul 

 
1. Klauzula reprezentantów  

zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, 
jedynie przez osoby reprezentujące ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy, wyłącznymi osobami 
reprezentującymi ubezpieczającego są Wójt, Zastępcy Wójta, Skarbnik, Sekretarz i dyrektorzy/kierownicy 
(zastępcy dyrektorów / kierowników) ubezpieczonych jednostek organizacyjnych. 
- klauzula obligatoryjna 

2. Klauzula jurysdykcyjna  
Spory sądowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia będą rozpatrywać sądy właściwe   dla siedziby 
ubezpieczającego. 
- klauzula obligatoryjna 

3. Klauzula regresowa  
W przypadku zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia 
przeciwko osobom trzecim odpowiedzialnym za szkodę, jeśli są to: 
3.1. pracownicy ubezpieczającego/ubezpieczonego; za pracownika uważana będzie osoba zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania; 
3.2. stażyści, praktykanci i wolontariusze, którym powierzono wykonywanie pracy, 
3.3. osoby świadczące pracę na rzecz ubezpieczającego/ubezpieczonego w oparciu o umowę 

cywilnoprawną, z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną 
jako przedsiębiorca, 

3.4. osoby prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczającego/ubezpieczonego, 
3.5. podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ubezpieczonym, chyba, że 

sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
- klauzula obligatoryjna 

4. Klauzula prolongacyjna  
Jeżeli ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a 
składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie określonym w umowie ubezpieczenia ustala 
się, że w takim wypadku Ubezpieczyciel zwróci się w piśmie skierowanym do Ubezpieczającego z 
wezwaniem do zapłaty zaległej składki lub jej raty, wyznaczając termin dodatkowy nie krótszy niż 14 dni od 
daty doręczenia pisma. 
O ile w przypadku braku zapłaty składki umowa ubezpieczenia nie zostanie wypowiedziana przez 
ubezpieczyciela, ochrona ubezpieczeniowa istnieje z zachowaniem ciągłości a termin płatności uważa się za 
prolongowany do daty zapłaty składki lub jej pierwszej raty.  
- klauzula obligatoryjna 

5. Klauzula płatności rat  
Ustala się, że ubezpieczyciel nie może potrącać z odszkodowania rat składek należnych, lecz jeszcze nie 
wymagalnych. Nie będzie również żądał wcześniejszego opłacenia pozostałej do zapłacenia części składki. 

 - klauzula obligatoryjna 

6. Klauzula stempla bankowego 
Za datę zapłaty składki lub jej raty uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na 
właściwy rachunek zakładu ubezpieczeń, pod warunkiem wystarczającej ilości środków na rachunku do 
wykonania przelewu. 
- klauzula obligatoryjna 

7. Klauzula dokumentowa 
W przypadku szkody, w celu udokumentowania roszczenia ubezpieczyciel będzie wymagał od 
ubezpieczonego wyłącznie dokumentów i informacji, w których posiadaniu ubezpieczony jest, które może 
pozyskać, lub których opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub 
kosztami niewspółmiernie wysokimi do wartości roszczenia.  
W razie wątpliwości określa się, że zastrzeżenie oznacza, że ubezpieczyciel nie będzie żądał i nie będzie 
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uzależniał wypłaty odszkodowania od dostarczenia/wykonania ekspertyz, analiz czy opracowań, których 
ubezpieczony nie ma obowiązku posiadania, lub których opracowanie jest kosztowne i/lub czasochłonne, 
jeśli nie są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności, przyczyny, okoliczności oraz wykazania faktu i 
wysokości szkody, a także ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
- klauzula obligatoryjna 

8. Klauzula przeniesienia mienia  
Mienie wskazane do ubezpieczenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczonych lokalizacjach 
niezależnie od przyporządkowania do lokalizacji, która została wskazana jako miejsce ubezpieczenia 
(również w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji). Maksymalny limit odpowiedzialności dla 
mienia przeniesionego do innej lokalizacji wynosi 50 000 zł w danej lokalizacji, nie więcej niż 100 000 zł dla 
pojedynczej jednostki. 
- klauzula obligatoryjna 
 

9. Klauzula automatycznego pokrycia 
Zakład ubezpieczeń obejmuje odpowiedzialnością wszelkie nakłady adaptacyjne, mienia remontowanego i 
modernizowanego oraz inwestycji tj. rzeczy nabywanych przez ubezpieczonego podczas trwania umowy 
ubezpieczenia na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie 
ubezpieczonego prawo do używania rzeczy (leasing, najem, użytkowanie etc), od dnia zawarcia takiej 
umowy w odniesieniu do danej rzeczy, jednak nie później niż od momentu powstania ryzyka po stronie 
ubezpieczającego (np. z chwilą podpisania protokołu odbioru), niezależnie od momentu przejścia własności 
bądź innego prawa na ubezpieczonego., pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi 
w przeciągu 180 dni od daty przyjęcia inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego. Limit 
wzrostu sumy ubezpieczenia: 20% ogólnej sumy ubezpieczenia. Termin rozliczenia: w ciągu  30 dni po 
zakończeniu okresu ubezpieczenia, na podstawie obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek dla 
poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia w systemie pro-rata. 
Dla jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia 
odbywać się będą w rocznicę polisy na podstawie zbilansowania wartości wykreślonych środków trwałych i 
nowo nabytych.  
- klauzula obligatoryjna 

10. Klauzula ochrony podczas prac remontowych  
W przypadkach, gdy ogólne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie bądź wyłączenie ochrony 
ubezpieczeniowej w mieniu podczas robót budowlanych z wyłączeniem robót związanych z naruszeniem 
konstrukcji nośnych budynków lub dachu oraz prac ziemnych, wskazanych w ustawie Prawo budowlane, a 
także innych prac związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu budowlanego, 
określa się, że ograniczenie to nie będzie miało zastosowania a ubezpieczyciel będzie ponosił 
odpowiedzialność za szkody w zakresie, w jakim szkoda powstała bez związku z prowadzonymi pracami lub 
robotami budowlanymi. Limit odpowiedzialności 200 000zł. 
- klauzula fakultatywna 

11. Klauzula robót budowlanych  
Z zastrzeżeniem pozostałych warunków umowy ustala się, że odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje 
rozszerzona o szkody lub ich część powstałą lub powiększoną na skutek lub w związku z prowadzonymi w 
miejscu ubezpieczenia pracami ziemnymi lub robotami budowlanymi, na które wymagane jest pozwolenie 
na budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, że roboty te nie są związane 
z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Odpowiedzialność 
ubezpieczyciela ograniczona jest do kwoty: 

11.1. 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) (limit łączny dla wszystkich jednostek objętych postępowaniem) – 
dla mienia będącego przedmiotem robót budowlanych, 

11.2. Do sumy ubezpieczenia dla danej jednostki – dla pozostałego mienia objętego umową ubezpieczenia. 
 - klauzula fakultatywna 

12. Ubezpieczenie kradzieży elementów budynku i budowli 
Ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne zainstalowane 
na budynkach i budowlach stanowiących własność ubezpieczonego. Urządzenia te powinny być 
zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia 
śladów użycia siły lub narzędzi. Na mocy niniejszej klauzuli ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa istnieje 
w stosunku do elementów trwale związanych z budynkiem lub budowlą takich jak m.in: elementy 
konstrukcyjne, rynny, zawory, elementy instalacji sieciowych, elementy ogrodzeń, stolarki otworowej, 
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elementy monitoringu zewnętrznego (telewizji przemysłowej) itp., pod warunkiem, że kradzież została 
dokonana z użyciem siły i/lub narzędzi, na co wskazują ślady pozostawione przez sprawcę. Klauzula dotyczy 
również innych niż budynki i budowle obiektów trwale związanych z gruntem. 
12.1. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdej jednostki: 10 000 zł  
- klauzula fakultatywna 

13. Klauzula likwidacyjna  
13.1. Ustala się , że w razie braku innych, korzystniejszych dla ubezpieczającego zapisów umowy 

ubezpieczenia określa się, że: 
13.2. szkody w środkach trwałych ubezpieczonych wg wartości odtworzeniowej lub wartości księgowej 

brutto likwidowane będą wg pełnych kosztów naprawy, odtworzenia bądź odbudowy zniszczonego 
bądź utraconego mienia z uwzględnieniem kosztów opracowania dokumentacji, transportu, 
demontażu i montażu ponownego oraz innych kosztów, do wysokości sumy ubezpieczenia. W 
szczególności przy naliczaniu wysokości odszkodowania nie będzie brane pod uwagę zużycie 
techniczne oraz umorzenie księgowe danego środka trwałego. W przypadku gdy ubezpieczony 
zrezygnuje z naprawy lub odtwarzania zniszczonego lub utraconego mienia, odszkodowanie zostanie 
naliczone z uwzględnieniem stopnia technicznego zużycia. 

13.1. Górną granicę odszkodowania stanowi suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka 
trwałego, a w przypadku mienia objętego ubezpieczeniem bez wskazywania indywidualnej sumy 
ubezpieczenia – udokumentowany koszt zakupu lub budowy, z uwzględnieniem kosztów 
towarzyszących bezpośrednio związanych z odbudową, a także z zachowaniem dotychczasowych 
funkcji i istotnych elementów obiektu.  

13.2. W przypadku mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto zasada niedoubezpieczenia 
i proporcji nie będzie zastosowana bez względu na relację wartości odtworzeniowej do sumy 
ubezpieczenia.  

- klauzula fakultatywna 

14. Klauzula pomijalnego niedoubezpieczenia  
Strony postanawiają, że w przypadku gdy pomimo zastosowania innych przewidzianych w umowie zapisów 
wysokość odszkodowania podlega ograniczeniu w oparciu o zasadę proporcji na skutek stwierdzenia 
niedoubezpieczenia określa się, że ograniczenie takie będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, 
gdy faktyczna wartość mienia przekracza 120 % zadeklarowanej sumy ubezpieczenia (dotyczy mienia 
ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej). 
- klauzula obligatoryjna 

15. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia umożliwia się Ubezpieczonemu samodzielną 
likwidację drobnych szkód natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody.  
Samodzielna likwidacja szkody poprzedzona będzie sporządzeniem pisemnego protokołu zawierającego: 
15.1. datę sporządzenia protokołu 
15.2. skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 
15.3. datę wystąpienia szkody 
15.4. przyczynę powstania szkody  
15.5. wykaz uszkodzonego mienia  
15.6. krótki opis zdarzenia z uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 
15.7. przewidywaną, szacunkową wartość szkody  
15.8. dokumentację fotograficzną. 
Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub 
osoby, która wykryła szkodę oraz, oświadczenie sprawcy szkody.  
Po dokonaniu naprawy ubezpieczony lub ubezpieczający dostarczy ubezpieczycielowi dokumenty 
potwierdzające zakres i koszt naprawy bądź odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody. 
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku, kiedy 
szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. 
Limity 

- dla ubezpieczenia mienia - 4 000 zł, 

- dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – 2 000 zł. 
       - klauzula fakultatywna 
16. Klauzula likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  
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16.1. W razie braku innych, korzystniejszych dla ubezpieczającego/ubezpieczonego zapisów umowy 
ubezpieczenia określa się, że: 
16.1.1. szkody w sprzęcie elektronicznym likwidowane będą na postawie kosztów odtworzenia, 

będących kosztami naprawy lub zastąpienia ubezpieczonego sprzętu jego elementów 
składowych przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, jak najbardziej zbliżony parametrami 
jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego lub utraconego, z uwzględnieniem kosztów 
dodatkowych tzn. transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych 
tego typu należności, niezależnie od wieku i amortyzacji sprzętu.  

16.1.2. W przypadku mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto instytucja 
niedoubezpieczenia i zasada proporcji nie będzie stosowana niezależnie od wzajemnej relacji 
wartości odtworzenia i sumy ubezpieczenia. 

16.1.3. W przypadku gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa 
przyjmuje się jako wysokość szkody – wartość kosztów, które byłyby poniesione w związku z 
naprawą lub wymianą, nie wyższą jednak niż rzeczywista wartość przedmiotu na dzień 
powstania szkody. - klauzula fakultatywna 

17. Klauzula terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie.  
zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty 
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin 
przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następne po terminie określonym w warunkach. 
Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty 
odszkodowania, jeśli nie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie 
rozmiaru szkody. 
- klauzula obligatoryjna 

18. Klauzula ubezpieczonych kosztów dodatkowych.  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych, szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że; 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty: 
18.1. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży 

pożarnej, ale tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, limit 
500 000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

18.2. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia 
zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku. W 
ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń pokrywa konieczne i uzasadnione koszty poniesione 
przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą rzeczową w celu usunięcia z ubezpieczonej 
posesji pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu 
części niezdatnych do użytku (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi które muszą być 
usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów, koszty 
usunięcia mienia lub jego części, którego usunięcie jest wymagane przez prawo lub na mocy 
zarządzenia wydanego przez uprawnione urzędy, koszty usunięcia zanieczyszczeń z gleby i wody 
włącznie z kosztami ich rekultywacji lub wymiany), limit 500 000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia 

18.3. koszty choćby bezskuteczne zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w przypadku jego 
bezpośredniego zagrożenia działaniem zaistniałego zdarzenia losowego bez względu na to, czy 
szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, 

18.4. koszty demontażu oraz koszty transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat, 
18.5. zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku 

trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem, oraz wszelkie tego typu 
inne wydatki, 

18.6. koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, 
18.7. koszty wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, 

konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne 
w celu odtworzenia maszyn dotkniętych szkodą, za którą ZU zobowiązał się wypłacić odszkodowanie 
na mocy powyższych warunków; z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone 
są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu 
ubezpieczenia powyższych kosztów Z.U. ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie 
obowiązujących stawek rynkowych. Limit 200 000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia  

18.8. koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w celu 
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likwidacji skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w godzinach nadliczbowych, nocnych i w 
dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego). 
Limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
- klauzula obligatoryjna 

19. Klauzula kosztów poszukiwania miejsca uszkodzenia oraz napraw  
Do ubezpieczonych kosztów związanych z likwidacją szkody dodaje się następujące koszty: 
19.1. poszukiwanie miejsca uszkodzenia - limit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia dla każdej jednostki, jednak nie więcej niż łączny limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia; dotyczy łącznie wszystkich jednostek 

19.2. pokrycie koniecznych do poniesienia kosztów w celu umożliwienia dokonania naprawy lub wymiany 
uszkodzonego mienia (np. demontaż, rozbiórkę elementów środka trwałego nieuszkodzonych w tym 
środków obcych) limit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdej 
jednostki, jednak nie więcej niż łączny limit 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia; dotyczy łącznie wszystkich jednostek. 

- klauzula fakultatywna 

20. Klauzula 48 godzin  
Ustala się, że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 48 godzin na skutek 
jednego zdarzenia traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, limitów 
odpowiedzialności oraz udziału własnego, franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej określonych w 
niniejszej umowie. 

        - klauzula fakultatywna 
21. Klauzula przepięć. 

rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz w 
instalacjach elektrycznych i energetycznych powstałe na skutek przepięć (będące skutkiem powstania 
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany natężenia spowodowanych 
wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami 
atmosferycznymi. 
Limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko: 100 000 zł. 

   - klauzula obligatoryjna 
23. Klauzula warunków i taryf 

W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia 
(gwarancyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy 
zasadniczej. 
- klauzula obligatoryjna 

24. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający 
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji 
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią 
serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie 
podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu 
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania 
zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na 
powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w 
ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
- klauzula obligatoryjna 

25. Klauzula okolicznościowa 
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne 
odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne 
postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody (nie dotyczy OC).  
- klauzula obligatoryjna 

26.  Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 
Ustala się, iż uruchamiane przez Zamawiającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub 
statutowej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka 
naliczona wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie pro-rata. Termin zgłaszania: w 
ciągu 90 dni od daty utworzenia placówki. 
- klauzula obligatoryjna 
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27. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 
obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii 
ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub w 
odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty 
związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. 
Limit odpowiedzialności 1 000 000 zł  
- klauzula fakultatywna 

28. Klauzula pro rata temporis:  
wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane z 
dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej. 
- klauzula fakultatywna 

29. Klauzula przewłaszczenia. 
Umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do ubezpieczającego, nie 
ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, 
dostawca, gwarant), chyba, że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela. 
- klauzula fakultatywna 

30. Klauzula wypłaty zaliczek 
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, 
każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod 
warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona. 
- klauzula fakultatywna 

31. Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w 
tym określonych we wniosku i ogólnych, szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że; 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome 
Ubezpieczającego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek 
dewastacji/wandalizmu. Przez dewastację/wandalizm rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie bez względu na związek z dokonaniem lub usiłowaniem 
dokonania kradzieży z włamaniem lub rabunku. 
Limit odpowiedzialności 50 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem 
5000zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 
- Klauzula obligatoryjna 

 
Definicje wybranych ryzyk 

1. bezpośrednie uderzenie pioruna - gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające 
bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, 

2. deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, ustalonym przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW 
wystąpienie deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu 
ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. 

3. dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania; 
4. eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub 

pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych 
tego rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby w jej wyniku 
ściany tych naczyń lub zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, 
pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; jeżeli wewnątrz zbiornika zachodzi eksplozja wywołana 
reakcją (przemianą) chemiczną, za eksplozję uznaje się także sytuację, kiedy ściany zbiornika nie uległy 
rozerwaniu; za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na 
uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 

5. grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 
6. huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa (ciśnieniowa) wytworzona przez statek powietrzny podczas 

przekraczania bariery dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą od prędkości dźwięku; 
7. huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek, ustalonej przez IMiGW; przy braku możliwości 

uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu 
faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane 
huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez 
huragan w ubezpieczone mienie; 
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8. lawina - gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota z naturalnych 
zboczy; 

9. napór śniegu lub lodu - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo 
przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone; 

10. osuwanie się ziemi - nie spowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach 
11. powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących np. 

wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, 
sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych; za powódź uważa się również zalanie 
terenu w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych; 

12. pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o 
własnej sile 

13. przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym - krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający 
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w 
obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub 
linię przesyłającą energię elektryczną; 

14. szkoda - uszczerbek majątkowy polegający na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, 
spowodowany przez co najmniej jedno zdarzenie losowe; nie obejmuje następstw szkody, między innymi 
takich jak utracone korzyści lub zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, utrata wartości 
rynkowej, kary umowne, sądowe lub administracyjne, grzywny oraz jakiekolwiek inne kary lub środki karne 
o charakterze odszkodowawczym przewidziane przez stosowne przepisy prawa, koszty procesu, koszty 
administracyjne; 

15. Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie 
doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

16. Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo 
nieruchomości poszkodowanego a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało 
uszkodzone lub zniszczone 

17. szkoda wodociągowa - bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, spowodowanych 
17.1. awarią przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstałą wskutek ich zamarznięcia), 
17.2.  pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w pkt. 17.1. 
17.3. cofnięciem się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, 
17.4. samoczynnym uruchomieniem się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji 

gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru; 
18. trzęsienie ziemi - gwałtowne, nie spowodowane działalnością człowieka, zaburzenie systemu równowagi 

we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu; 
19. uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, 

jego części lub przewożonego nim ładunku; 
20. upadek drzew, budynków lub budowli - szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot 

ubezpieczenia rosnących drzew, ich fragmentów lub niebędących we władaniu Ubezpieczającego lub 
Ubezpieczonego budynków, budowli lub ich części lub elementów; 

21. upadek statku powietrznego - katastrofa albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, 
bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku; 

22. zapadanie się ziemi - obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych 
przestrzeni w gruncie; 

23. Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w 
wyniku przeprowadzanych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, 
politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i 
gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu 
publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź 
zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. 

24. Dewastacja - Za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie w związku z kradzieżą lub bez takiego związku ( bez konieczności pokonania zabezpieczeń), 

25. Kradzież z włamaniem - Za kradzież z włamaniem rozumie się: 
- zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy 
użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, 
który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, 
- zabór mienia usiłowany lub dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, 
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jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte, jako dowód potajemnego ukrycia. 
26.  Rabunek - Za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia, gdy: 

- sprawca dokonał zaboru mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia albo z 
doprowadzeniem lub wykorzystaniem stanu nieprzytomności lub bezbronności ubezpieczającego lub osób 
działających w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, albo 
- sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub schowka objętego 
ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył kluczami 
zrabowanymi.  

27. Władze Gminy - ubezpieczone osoby rozumie się każdą byłą, obecną lub przyszłą osobę zatrudnioną 
zgodnie z prawem na stanowisku: Wójta, Zastępców Wójta, Skarbnika, Sekretarza, i innych osób 
upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych;  

28. Koszty obrony sądowej - uważa się niezbędne i rozsądnie poniesione koszty obejmujące wynagrodzenie 
adwokatów, rzeczoznawców i inne koszty poniesione w imieniu ubezpieczonego, w celu jego obrony przed 
zarzutami; 

29. Uchybienie oznacza naruszenie obowiązków, błąd, pomyłkę, wprowadzające w błąd, oświadczenie bądź 
zaniechanie popełnione przez ubezpieczonego w zakresie piastowanego stanowiska, albo jakkolwiek 
określoną odpowiedzialność stanowiącą podstawę roszczenia osoby trzeciej lub ubezpieczającego z tytułu 
sprawowanej przez ubezpieczonego funkcji;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia „Kompleksowe ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP 
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Gminy Ustronie Morskie Gminy Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi”. 
 
Szczególne warunki Ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego. 
I. Dane Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie.  
II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. 
III. Wymagane warunki ubezpieczenia Gminy Ustronie Morskie 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  

2. Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku 

3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 

4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All risks) 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne 

7. 
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej i 
MDP podstawowe i dodatkowe 

I. Dane Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Gminy Ustronie Morskie 

 
 
II.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – wszystkie jednostki organizacyjne   

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Wartość 

ubezpieczeniowa** 
System 

ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia  (zł) * 

1 Budynki i budowle Odtworzeniowa (O)  Sumy stałe 80 246 703,48 

2 Maszyny, urządzenia, wyposażenie Odtworzeniowa (O) Sumy stałe 5 244 177,18 

Lp. Nazwa jednostki  organizacyjnej Urząd Gminy 

Adres Ul . Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

NIP 671-18-01-453 

Regon 330920512

Rodzaj dzia ła lności  wg EKD/PKD 8411Z

Nazwa jednostki  organizacyjnej Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - GOSiR

Adres Ul . Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie

NIP 671-17-97-361

Regon 320904509

Rodzaj dzia ła lności  wg EKD/PKD 9311Z

Nazwa jednostki  organizacyjnej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres Ul . Os iedlowa 2 B, 78-111 Ustronie Morskie

NIP 671-104-61-17

Regon 3801657

Rodzaj dzia ła lności  wg EKD/PKD 88102

Nazwa jednostki  organizacyjnej Gminny Ośrodek Kultury

Adres Ul. Nadbrzeżna 20,  78-111 Ustronie Morskie

NIP 671-10-46-123

Regon 1014560

Rodzaj dzia ła lności  wg EKD/PKD 9004Z

Nazwa jednostki  organizacyjnej Zespół Szkół

Adres Ul . Wojska  Polskiego 8 A, 78-111 Ustronie Morskie

NIP 671-163-23-35

Regon 331079666

Rodzaj dzia ła lności  wg EKD/PKD 7512

Nazwa jednostki  organizacyjnej Przedszkole Publiczne 

Adres Ul . Wojska  Polskiego 8 A, 78-111 Ustronie Morskie

NIP 6711413372

Regon 330496675

Rodzaj dzia ła lności  wg EKD 853212

1

2

3

4

5

6
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3 Niskocenne składniki majątku Odtworzeniowa (O) I ryzyko 577 099,57 

4 Gotówka wartości pieniężne nominalna I ryzyko 50 000,00 

5 Mienie osób trzecich Odtworzeniowa (O) I ryzyko 28 000,00 

6 Mienie pracownicze Odtworzeniowa (O) I ryzyko 72 500,00 

7 Środki obrotowe Wartość zakupu  I ryzyko 5 000,00 

(*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
(**) mienie ubezpieczone w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto niezależnie od zużycia 
technicznego i wieku budynku; ewentualna wypłata odszkodowania bez odpisów amortyzacyjnych do wysokości 
sumy ubezpieczenia. 
2. Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku-wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) * 

1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie, zbiory biblioteczne, 
księgowe, dokumenty 

100 000,00 

2 Gotówka w lokalu (kradzież z włamaniem i rabunek) 50 000,00 

3 Gotówka w transporcie 50 000,00 

4 Mienie osób trzecich 5 000,00 

5 Mienie pracownicze 10 000,00 

6 Środki obrotowe 5 000,00 

(*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 

3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

(zł) 

1 Szyby i inne szklane przedmioty I ryzyko 20 000,00 

 

4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All risks) – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny  178 549,78 

2 Sprzęt elektroniczny przenośny 85 048,13 

2 Wymienne nośniki danych, oprogramowanie 30 000,00 

3 Koszty odtworzenia danych 10 000,00 

(*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
5.1. Suma gwarancyjna: 200 000,00 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
5.2.  Dopuszczalne limity odpowiedzialności: zgodnie z tabelą w punkcie III. 5.8.  

 
6. Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/NNW 

Lp. 
Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność 
lub będące w posiadaniu Gminy Ustronie Morskie wraz z 
podległymi jednostkami organizacyjnymi  

Suma Ubezpieczenia 

1 Ubezpieczenie OC 
Ustawowa wg. załącznika Nr 11 do 

SIWZ 

2 Ubezpieczenie AC zgodnie z załącznikiem Nr 11 do SIWZ 

3 Ubezpieczenie NNW 
10 000 zł/osobę, zgodnie z 
załącznikiem Nr 11 do SIWZ 

 
7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków  OSP i MDP 

7.1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków  OSP i MDP – podstawowe 

Lp. Przedmiot Ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia  

1 NNW strażaków 
Ubezpieczenie NNW zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 
r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 Nr 57 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami) zgodnie z  artykułem 26 ww. ustawy oraz w 
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wysokości kwot ustalanych na podstawie przepisów Ustawy o 
ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 138 Poz. 
808 z późniejszymi zmianami). 

7.2.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP i MDP  - dodatkowe 

Lp. Przedmiot Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia/Warunki ubezpieczenia 

1 NNW strażaków 
Ubezpieczenie NNW członków OSP i MDP zgodnie z wymogami ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 Nr 57 
poz. 351 z późniejszymi zmianami) zgodnie z  artykułem 32 ust. 3. Zakres 
ochrony obejmujący następujące zdarzenia: 

 śmierć w wyniku NNW – SU 10.000 zł, 

 trwały uszczerbek na zdrowiu – SU 10.000 zł tj. za każdy 1 % 
uszczerbku na zdrowiu 1 % SU tj. 100 zł, 

 świadczenie za pobyt w szpitalu – SU 5.000 zł, 

 koszty leczenia – SU 10.000 zł, 

 koszty nabycia protez i środków pomocniczych  - SU 5.000 zł, 

 koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – SU 5.000 zł. 

III. Wymagane warunki ubezpieczenia Gminy Ustronie Morskie 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.  
1.1. Przedmiot ubezpieczenia - budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki 

majątku, zbiory biblioteczne, księgowe, dokumenty, gotówka,  mienie osób trzecich, mienie 
pracownicze, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne  

1.2. Zakres ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej szkody powstałe w wyniku; 
1.2.1. pożaru, uderzenia pioruna i jego pośrednich następstw, eksplozji, upadku statku powietrznego, 

przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych – limit  - 100 000zł., huraganu, gradu 
powodzi (Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia limitu na ryzyko powodzi oraz ograniczeń 
terytorialnych dotyczących tego ryzyka), deszczu nawalnego trzęsienia i obsunięcia się ziemi, 
sadzy, dymu, śniegu, lodu, huku ponaddźwiękowego, awarii instalacji i urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych i innych, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub 
pary z sieci wodno-kanalizacyjnej, lub innych urządzeń technologicznych i z innych zbiorników, 
zalania wskutek przedostania się wód gruntowych, szkód powstałych wskutek nieszczelności 
dachów, rynien, szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej - limit 100 000zł, 
uderzenia pojazdu lub jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot, katastrofy budowlanej – 
limit 500 000zł., wraz z klauzulą prac remontowo – budowlanych, akcji ratowniczej 
prowadzonej w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej, kosztów usunięcia pozostałości 
po szkodzie w ramach sum ubezpieczenia, pokrycie kosztów ekspertów w ramach 
podstawowych sum ubezpieczenia.  

1.3. Okres ubezpieczenia - 24 miesiące - 15.02.2014r.– 14.02.2016r. - roczne okresy polisowe 
1.4. Miejsce ubezpieczenia - jednostki organizacyjne Gminy Ustronie Morskie ze wszystkimi ich 

lokalizacjami  
1.5. Franszyzy i udziały własne; 

1.5.1. Franszyza integralna w wysokości 500 zł (dla mienia pracowniczego - brak); 
1.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
1.5.3. udział własny – brak 

1.6. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul”.  
1.7. Objęcie ubezpieczeniem kosztów odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną 

zdarzeniami – limit odpowiedzialności – 100 000zł. 
1.8. W przypadku mienia osób trzecich oraz niskocennych składników majątku - za wysokość szkody 

przyjmuje się koszty naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego 
parametrami mienia.  

1.9. Objęcie ochroną obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji, w tym na czas prowadzonego remontu 
lub przeznaczonego do sprzedaży. 

1.10. Akceptacja przyjętej do ubezpieczenia podstawy wyliczenia kosztu odtworzenia 1m
2
 wynoszącą 3.559 

zł/1m
2
 ( wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych wg obwieszczenia wojewody zachodniopomorskiego z 01.10.2013);  
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2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z włączeniem dewastacji/wandalizmu. 

2.1. Przedmiot ubezpieczenia - maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, zbiory 
biblioteczne, księgowe, dokumenty, gotówka,  mienie osób trzecich, mienie pracownicze, środki 
obrotowe, 

2.2. Zakres ubezpieczenia szkody powstałe w wyniku, kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonane lub 
usiłowane), polegające na; 
2.2.1. utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia;  
2.2.2. zniszczeniu ubezpieczonego mienia, w tym z powodu dewastacji, 

2.3. Okres ubezpieczenia; 24 miesiące - 15.02.2014r.– 14.02.2016r. - roczne okresy polisowe 
2.4. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko 
2.5. Miejsce ubezpieczenia jednostki organizacyjne Gminy Ustronie Morskie ze wszystkimi ich lokalizacjami 
2.6. Franszyzy i udziały własne  

2.6.1. integralna w wysokości 500 zł (dla mienia pracowniczego - brak); 
2.6.2. franszyza redukcyjna - brak;  
2.6.3. udział własny – brak; 

2.7. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul”.  
2.8. Włączenie odpowiedzialności za kradzież i dewastację ogrodzeń, kratek ściekowych, pokryw, 

elementów ciepłociągów.  
Limit 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2.9. Zaakceptowanie  wyposażenia drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub kłódki wielozastawkowe albo 
jeden atestowany. W razie sprawnych urządzeń  alarmowych lub dozoru –  uznanie za wystarczający 
jeden zamek wielozastawkowy lub kłódka; 

2.10. Brak  szczególnych wymogów dotyczących zabezpieczeń okien (np. wielowarstwowe szyby, żaluzje 
antywłamaniowe itp.) - akceptacja zabezpieczeń wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, 
powszechnie używanymi w należytym stanie technicznym,  

2.11. Dla mienia osób trzecich oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje się koszty naprawy 
uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia.  

3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia i rozbicia  
3.1. Przedmiot ubezpieczenia szyby okienne i drzwiowe, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i 

przeciwpożarowe, neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, płyty szklane warstwowe i 
inne, oszklenia ścienne i dachowe, wiaty przystankowe,  tablice reklamowe, szyldy i gabloty ze szkła 
plastiku itp., poza budynkiem lub lokalem, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad  
oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, witraże, 
lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, 
słupów i filarów itp.,  

3.2. Zakres ubezpieczenia - od stłuczenia – rozbicia z uwzględnieniem kosztów dodatkowych – transportu, 
montażu itp.  

3.3. Okres ubezpieczenia –24 miesiące - 15.02.2014r.– 14.02.2016r.  - roczne okresy polisowe 
3.4. Miejsce ubezpieczenia jednostki organizacyjne Gminy Ustronie Morskie  ze wszystkimi ich 

lokalizacjami  
3.5. Franszyzy i udziały własne  

3.5.1. integralna w wysokości 50 zł;  
3.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
3.5.3. udział własny – brak 

3.6. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul” - załącznik nr 8 do SIWZ 
3.7. System ubezpieczenia: I ryzyko. 
3.8. Jeden limit na wszystkie lokalizacje  - suma ubezpieczenia  30 000 zł.  

 
4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (all risks) 

4.1.  Przedmiot ubezpieczenia - stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny pod warunkiem, że: 
4.1.1. jest sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji, wiek sprzętu do 5 lat; 
4.1.2. zainstalowany jest zgodnie z zaleceniami producenta; 
4.1.3. wykorzystywany jest w celach zawodowych. 

4.2.   Zakres ubezpieczenia wszelkie szkody materialne. 
4.3.  Okres ubezpieczenia - 24 miesiące - 15.02.2014r.– 14.02.2016r. - roczne okresy polisowe 
4.4. Miejsce ubezpieczenia - jednostki organizacyjne Gminy Ustronie Morskie ze wszystkimi ich    

lokalizacjami 
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4.5. Franszyzy i udziały własne 
4.5.1. integralna w wysokości 300 zł ; 
4.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
4.5.3. udział własny – brak; 

4.6. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul” – załącznik nr 8 do SIWZ 
4.7. Brak warunków szczególnych w zakresie zabezpieczenia okien. (np. okratowania, szyby 

wielowarstwowe itp.) - akceptacja zabezpieczeń otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie 
stosowanymi; 

4.8. Inne wymogi dotyczące zabezpieczeń jak w ubezpieczeniu mienia od kradzieży; 
4.9. Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej sumy ubezpieczenia; 
4.10. Włączenie klauzuli reprezentantów (nie dotyczy ryzyka kradzieży); 
4.11. Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności w okresie 

wakacyjnym, jak również mienie wyłączone z eksploatacji; 
4.12. Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dot. 

obowiązku konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, – przy czym jednocześnie uzgadnia się, 
iż ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) 
albo przez zewnętrzną firmę; 

4.13. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności 
powiadamiania ubezpieczyciela; 

4.14. Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do 
eksploatacji;  

 
5. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej 

5.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wymienionych w załączniku nr 
7 za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez nie działalności statutowej – 
gospodarczej oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem, będące  następstwem: 
5.1.1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub,  
5.1.2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz,  
5.1.3. pozostającą w zbiegu (deliktowo – kontraktową), ochroną ubezpieczeniową objęte są również 

szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa 
 

5.2. Zakres ubezpieczenia .  
Ubezpieczyciel udzielając ochrony ubezpieczeniowej w związku z powyższym zobowiązany jest do 
naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego tj. 
śmierci, uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), uszkodzenia lub 
zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa). Zakresem ubezpieczenia są objęte również korzyści, które mógł 
osiągnąć poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści) 
oraz czyste straty finansowe rozumiane jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi lub osobowymi.  
- limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200 000 zł.  
Zakresem ochrony objęte również zostają szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.  

5.3. Zakres czasowy ubezpieczenia.  
5.3.1. odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w okresie ubezpieczenia – 

trigger „los occurrence”  
5.3.2. Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę 

niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w 
chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę 
seryjną w przypadku, gdy zdarzenie w następstwie, którego powstała pierwsza szkoda zaszło w 
okresie ubezpieczenia.  

5.4. Zakres terytorialny ubezpieczenia.  
5.4.1. Warunkiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody, będące następstwem 

przewidzianego zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce:   
5.4.1.1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), 
5.4.1.2. poza granicami RP, jeżeli szkody zostały wyrządzone: 
5.4.1.3. przez pracowników ubezpieczonego podczas zagranicznych delegacji służbowych w 

związku z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem przez pracownika szkolenia 
lub stażu – zakres terytorialny ograniczony do Europy  

5.4.2. Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności 
ubezpieczonego określonej przepisami prawa polskiego.  
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5.5. Okres ubezpieczenia -24 miesiące - 15.02.2014r.– 14.02.2016r.  - roczne okresy polisowe 
5.6. Warunki szczególne ubezpieczenia. 

               Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody; 
5.6.1. Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z 

rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym w szczególności 
w związku z prowadzeniem szatni, oraz ośrodków wypoczynkowych z uwzględnieniem 
odpowiedzialności cywilnej hotelarza za mienie wniesione przez gości hotelowych);  

5.6.2. Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienie ognia na mienie otaczające i 
użytkowane na mocy różnych tytułów.  

5.6.3. Włączenie odpowiedzialności za szkody wod-kan. i centralnego ogrzewania z wybiciami cieczy 
włącznie, w tym OC najemcy i wynajmującego.  

5.6.4. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy 
przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz 
koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji 
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie; 

5.6.5. Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – 
rekreacyjnych i innych w tym imprez masowych z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych – (z 
wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) – ochrona z tytułu szkód 
spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony i kontroli za których Urząd ponosi 
odpowiedzialność, wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez 
wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w 
imprezie, powstałe w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni;  

5.6.6. Włączenie ochrony z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, sportowo – widowiskowych, 
placów zabaw, świetlic, boisk, parków, terenów zieleni itp. (w tym z tytułu prowadzenia zajęć 
nauki pływania); 

5.6.7. Włączenie ochrony z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem 
– OC wzajemna; 

5.6.8. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z 
prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach 
opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych; 

5.6.9. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta, za które 
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność; 

5.6.10. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i 
administrowaniem zejść na plaże   oraz molami  

5.6.11. Włączenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez niezgodne z 
prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej przez jednostki 
samorządu terytorialnego.  
5.6.11.1. Przyjęte w umowie ubezpieczenia pojęcia oznaczają: 

5.6.11.1.1. ubezpieczony –jednostka samorządu terytorialnego; 
5.6.11.1.2. szkoda - czysta strata finansowa; 
5.6.11.1.3. wykonywanie władzy publicznej – zachowanie ubezpieczonego o 

charakterze władczym, na podstawie określonych przez prawo obowiązków 
lub uprawnień; 

5.6.11.1.4. zachowanie ubezpieczonego  o charakterze władczym – działanie lub 
zaniechanie mające na celu kształtowanie sytuacji prawnej indywidualnie 
określonego podmiotu; 

5.6.11.1.5. wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej.  
5.6.11.2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

5.6.11.2.1. związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy 
publicznej,  

5.6.11.2.2. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym 
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności, 

5.6.11.2.3. powstałych w wyniku niewypłacalności, 
5.6.11.2.4. wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej, 
5.6.11.2.5. wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w 

zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą 
lub dążył do jej uzyskania. 
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5.6.12. Włączenie odpowiedzialności za szkody, za które odpowiada ubezpieczony, gdy w okresie trwania 
ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności oraz posiadaniem mienia używanego w tej 
działalności, zaistnieją zdarzenia działania lub zaniechania, w następstwie których ubezpieczony 
zobowiązany będzie do naprawienia szkód poniesionych przez jego pracowników (niezależnie od 
formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, osobom skierowanym do 
wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac 
wyrokiem sądu, oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy) w tym 
szkody w pojazdach mechanicznych - OC pracodawcy.  

5.6.13. Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zatruciami pokarmowymi i ich 
następstwami a w szczególności włączenie odpowiedzialności za szkody, wynikające z 
dostarczenia wadliwego produktu (w szczególności związane z prowadzeniem stołówek oraz 
jadłodajni w jednostkach oświatowych itp.) a także włączenie odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem zakażeń gronkowcem złocistym 
oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi związanych z prowadzeniem stołówek - OC za 
produkt z tytułu świadczenia usług gastronomicznych;  

5.6.14. Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z 
rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym w szczególności 
w związku z prowadzeniem szatni oraz ośrodków wypoczynkowych z uwzględnieniem 
odpowiedzialności cywilnej hotelarza za mienie wniesione przez gości hotelowych);  

5.6.15. Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami w następującym zakresie: Ubezpieczyciel 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z 
administrowaniem i zarządzaniem publicznymi drogami ubezpieczony jest zobowiązany do 
naprawienia szkody powstałej w pasie drogowym, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego 
w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 
5.6.15.1. Ubezpieczyciel nie odpowiada za: 

5.6.15.1.1. kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 
48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub 
Ubezpieczycielowi,  

5.6.15.1.2. szkody powstałe w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające 
urządzenia odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również 
nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w przypadku 
wystąpienia  deszczu nawalnego, 

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

5.6.15.1.4. szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na 
powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów 
znajdujących się na pasie drogi. 

5.6.15.2. Ubezpieczony zobowiązany jest do: 
5.6.15.2.1. niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 
5.6.15.2.2. prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie 

dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialność,  

5.6.15.2.3. usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i 
potwierdzonej na piśmie wiadomości, 

5.6.15.2.4. stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz 
przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 

5.6.16. Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. 
 

5.7. Informacje dodatkowe o działalności i ryzyku. 
5.7.1. W kwestii działalności poszczególnych podmiotów należy odnieść się ustawowych uregulowań 

w szczególności: 
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5.7.1.1.  Zamieszczonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami);  

5.7.1.2. Uregulowań dotyczących realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z 
zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na 
podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, w trakcie realizacji 
tych wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne gminy;  

5.7.1.3. Realizacji zadań Straży Gminnej – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach 
Gminnych (Dz.U. Nr 123. Poz. 773 z późn. zm.) wraz ze szkodami wynikającymi z 
realizacji zadań nałożonych między innymi przepisami prawnymi regulującymi zakres 
działalności Komendy Straży Gminnej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji z 
użyciem przymusu bezpośredniego);  

5.7.2. Definicja drogi jako  pasa drogowego, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w  art. 4 
pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 
19, poz. 115 z późn. zm.) Długość dróg gminnych –  117,1 km w tym: publiczne – 19,9 
km(utwardzone – 19,9 km, nieutwardzone – 97,2 km), niepubliczne – 97,2 km. Usuwane 
zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrzny posiadających 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzanych dróg. Pracownicy Urzędu 
Gminy kontrolują stan nawierzchni i elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkownika 
dróg minimum raz w kwartale. Monitoring uwzględnia zapotrzebowanie związane z czynnikami 
zewnętrznymi (w tym pogody, zniszczeń powypadkowych, awarii itp. Gmina posiada aktualne 
przeglądy dróg – coroczne. 

5.7.3. ilość imprez kulturalno-promocyjnych z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu 
obowiązkowemu organizowanych przez Urząd Gminy i jednostki organizacyjne w 2014r. - 21 

5.8. Sumy gwarancyjne  
5.8.1. Urząd Gminy: OC delikt i kontrakt – 200 000,00 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia.  
5.8.1.1. Zakres i jego dopuszczalne limity odpowiedzialności:   

Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Limity sumy 

gwarancyjnej                         
w zł 

1 Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia delikt + kontrakt 200 000 zł 

2 OC za szkody w środowisku  50 000 zł  

3 OC od decyzji administracyjnych organów Gminy i osób upoważnionych 100 000zł 

4 OC z tytułu zarządzania drogami 50 000 zł  

5 OC najemcy 100 000 zł 

6 OC pracodawcy 50 000 zł 

7 
OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia OC w tym szkody  w 
wyników pokazów pirotechnicznych 

50 000zł 

8 OC za szkody w rzeczach ruchomych 100 000zł 

9 OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych – OC za produkt 50 000zł 

10 
OC z tytułu posiadania pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych 

50 000zł 

11 OC placówek oświatowych  200 000 zł 

12 OC administrowania zejściami na plaże i molami 200 000 zł 

13 
OC za szkody wod-kan. i centralnego ogrzewania z wybiciami cieczy włącznie, w tym OC 
najemcy i wynajmującego. 

50 000 zł 

14 OC wzajemna 50 000 zł 

15 OC za szkody wynikające z przeniesienie ognia na mienie otaczające i użytkowane na mocy 50 000 zł  
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różnych tytułów. 

16 
OC  z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, sportowo – widowiskowych, placów 
zabaw, świetlic, boisk, parków, terenów zieleni itp. (w tym z tytułu prowadzenia zajęć nauki 
pływania); 

50 000 zł  

17 OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy 10 000 zł 

18 
Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
Ubezpieczającego w tym  OC hotelarza 

25 000 zł 

 
5.9.    Franszyzy i udziały własne. 

5.9.1. Franszyzy i udziały własne z wyjątkiem poniższych  w ubezpieczeniu OC zostają obligatoryjnie 
zniesione; 
5.9.2. Franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia wypłacanego pracownikom na podstawie 
ustawy wypadkowej – OC pracodawcy; 
5.9.3. Szkody środowiskowe/ekologiczne – 5% wartości szkody; 
5.9.4. Czyste straty finansowe – udział własny 10% wartości szkody. 

5.10. Akceptacja Klauzul zgodnie z „tabelą klauzul” - załącznik nr 8 do SIWZ 
6. Ubezpieczenia komunikacyjne. 

6.1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
6.1.1. Przedmiot ubezpieczenia - pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Gminy 

Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 
6.1.2. Zakres Ubezpieczenia - Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za 

szkody w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z zapisami Ustawy 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, z późn. zm.) 

6.1.3. Okres Ubezpieczenia - Polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do ubezpieczenia w 
trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy 
ubezpieczenia określone indywidualnie dla każdego pojazdu (zgodnie z załącznikiem Nr 11 do 
SIWZ), z możliwością wyrównania końca okresów ubezpieczenia, pod warunkiem złożenia 
przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy ubezpieczenia OC za porozumieniem 
Stron w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia, tj. 31.12.2014r., 31.12.2015r. Nowe pojazdy 
zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyżej schematem okresu 
ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich 
zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe 
zgłoszenie do Ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż 
w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu 
przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy 
Ubezpieczenia.  

6.2. Auto Casco pojazdów mechanicznych 
6.2.1. Przedmiot ubezpieczenia  - pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Gminy 

Ustronie Morskie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi  
6.2.2. Zakres Ubezpieczenia - Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy co najmniej szkód 

polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia 
powstałych wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby, którą 
Ubezpieczony upoważnił do korzystania z pojazdu.   
Zakres Ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej niżej wymienione ryzyka :   
6.2.2.1. zderzenia pojazdów,   
6.2.2.2. działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub 

przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 
6.2.2.3. powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia, 
6.2.2.4. uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji,  
6.2.2.5. działania sił przyrody o charakterze siły wyższej jak ; piorun, huraganu, deszcz nawalny, 

grad, powódź, lawina, osuwanie się i zapadanie ziemi,  
6.2.2.6. oraz innych zdarzeń losowych takich jak ; wybuch, pożar, nagłe działanie czynnika 

termicznego lub chemicznego, niezależnie od źródła jego pochodzenia, zatopienie,  
6.2.2.7. uszkodzenia pojazdu wskutek jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rozboju lub 

rabunku, 
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6.2.3. Okres Ubezpieczenia - polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do ubezpieczenia w 
trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia 
do końca każdego rocznego okresu wykonywania zamówienia, tj. do dnia 31.12.2014r., 
31.12.2015r. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyżej 
schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od 
dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. 
Przedmiotowe zgłoszenie do Ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie 
później niż w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji 
pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy 
Ubezpieczenia. 

6.2.4. Zakres Terytorialny -  Polska i Europa 
6.2.5. Franszyzy i udziały własne; 

6.2.5.1. franszyza integralna – 300 zł; 
6.2.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
6.2.5.3. udział własny – brak; 

6.2.6. Możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia  
6.2.7. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat 

manipulacyjnych,   
6.2.8. Ubezpieczyciel akceptuje istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe jako wystarczające do 

Ubezpieczenia, 
6.2.9. Likwidacja szkód – wariant serwisowy wypłata odszkodowania na podstawie przekazanych 

Wykonawcy Faktur na uzgodniony z Wykonawcą zakres naprawy z uwzględnieniem podatku 
VAT, 

6.2.10. W przypadku sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu w okresie Ubezpieczenia, Zamawiający 
przedstawi Wykonawcy poniżej określone dokumenty stwierdzające sprzedaż lub 
wyrejestrowanie pojazdu tj. Fakturę VAT, umowę sprzedaży lub dokument potwierdzający 
wyrejestrowanie pojazdu, które strony uznają za wystarczające do dokonania zwrotu składki za 
niewykorzystany okres Ubezpieczenia. Składka za niewykorzystany okres zostanie naliczona w 
proporcji do liczby dni niewykorzystanego pokrycia ubezpieczeniowego z danej umowy 
ubezpieczenia i zwrócona na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 
przekazania ww. dokumentów Wykonawcy, 

6.2.11. Odstąpienie od dokonania oględzin pojazdów fabrycznie nowych oraz kontynuujących 
Ubezpieczenia w Auto Casco,  

6.2.12. Wartości pojazdów nowo zgłaszanych do ubezpieczenia autocasco przyjmuje się jako wartości 
fakturowe (dla samochodów fabrycznie nowych), dla samochodów używanych – wartości 
rynkowe (ustalone na podstawie katalogów wartości rynkowych - „Info Ekspert” lub „Eurotax”). 
W przypadku, gdy pojazd nie będzie widniał w katalogu, suma ubezpieczenia będzie 
deklarowana przez Zamawiającego. Wykaz pojazdów stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ 
zawiera aktualne sumy ubezpieczenia. Przed zawarciem umowy autocasco pojazdy będą 
wymagały odpowiedniego przeszacowania na dzień zawarcia ubezpieczenia - na podstawie 
wycen z katalogów wartości rynkowych – przygotowanych przez Wykonawcę w oparciu o  
katalogi „Info Ekspert” lub „Eurotax” i zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku 
wznowienia umowy ubezpieczenia autocasco na kolejny okres ubezpieczenia, suma 
ubezpieczenia zostanie zaktualizowana i w przypadku jej zmniejszenia proporcjonalnie zostanie 
zmniejszona składka za ubezpieczenia autocasco”. 

6.2.13. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul” – załącznik nr 8 do SIWZ 
 

6.3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów pojazdów 
mechanicznych  

6.3.1. Przedmiot ubezpieczenia  - następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w 
okresie ubezpieczenia w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów  

6.3.2. Zakres Ubezpieczenia - odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń będących skutkiem 
następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem i postojem 
ubezpieczonych pojazdów, powodujących u kierowcy lub pasażerów trwałe uszkodzenie ciała, 
rozstrój zdrowia lub śmierć  

6.3.3. Okres Ubezpieczenia polisy zawierane w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą 
zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca każdego rocznego okresu 
wykonywania zamówienia, tj. do dnia 31.12.2014r. i 31.12.2015r. (wyrównanie okresu 
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ubezpieczenia). Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyżej 
schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od 
dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. 
Przedmiotowe zgłoszenie do Ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie 
później niż w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji 
pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy 
Ubezpieczenia. 

6.3.4. Zakres Terytorialny - Polska i Europa 
6.3.5. Franszyzy i udziały własne;  

6.3.5.1. franszyza integralna – brak; 
6.3.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
6.3.5.3. udział własny – brak; 

6.3.6. Możliwość wyrównania okresów Ubezpieczenia, 
6.3.7. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat 

manipulacyjnych, 
6.3.8. Akceptacja Klauzul zgodnie z „tabelą klauzul” - załącznik nr 8 do SIWZ 

 
7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP zakres podstawowy i 

dodatkowy  

7.1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP  - podstawowe 

7.1.1. Przedmiot ubezpieczenia; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
ochotniczej straży pożarnej  

7.1.2. Zakres Ubezpieczenia  - podstawowy - ubezpieczenie NNW zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 Nr 57 poz. 351 z późniejszymi 
zmianami) zgodnie z  artykułem 26 ww. ustawy oraz w wysokości kwot ustalanych na podstawie 
przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych z dnia 30 października 2002 r. z późniejszymi zmianami. 

7.1.3. Okres Ubezpieczenia – 24 miesiące - 15.02.2014r.– 14.02.2016r. – roczne okresy polisowe  
7.1.4. Franszyzy i udziały własne – brak 
7.1.5. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul”,  
7.1.6. Ubezpieczenie w formie bezimiennej 53 osoby, 5 drużyn 
7.1.7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby ubezpieczonych w przypadku zmiany liczby 

strażaków podlegających ubezpieczeniu. 

7.2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP i MDP – dodatkowe 

7.2.1. Przedmiot ubezpieczenia  - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
ochotniczej straży pożarnej  

7.2.2. Zakres Ubezpieczenia - dodatkowy - Ubezpieczenie NNW członków OSP zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 Nr 57 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami) zgodnie z  artykułem 32 ust. 3 pkt. 2. Zakres ochrony obejmujący 
następujące zdarzenia: 
7.2.2.1. śmierć w wyniku NNW – SU 10.000 zł, 
7.2.2.2. trwały uszczerbek na zdrowiu – SU 10.000 zł tj. za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu 1 % 

SU, 
7.2.2.3. świadczenie za pobyt w szpitalu – SU 5.000 zł, 
7.2.2.4. koszty leczenia – SU 10.000 zł, 
7.2.2.5. koszty nabycia protez i środków pomocniczych  - SU 5.000 zł, 
7.2.2.6. koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – SU 5.000 zł. 

7.2.3. Okres Ubezpieczenia - 24 miesiące - 15.02.2014r.– 14.02.2016r. roczne okresy polisowe  
7.2.4. Franszyzy i udziały własne – brak 
7.2.5. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul”, - załącznik nr 8 do SIWZ 
7.2.6. Ubezpieczenie w formie bezimiennej  -  53 osoby, 5 drużyn 
7.2.7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby ubezpieczonych w przypadku zmiany liczby 

strażaków podlegających ubezpieczeniu, 
7.2.8. Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW trwający minimum 3 dni, 

świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w wysokości minimum 100 zł za dzień, okres objęty 
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ochroną ubezpieczeniową - pobyt ubezpieczonego w szpitalu trwający nie mniej niż 90 dni w roku 
polisowym.      

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ 
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A

B

C

D

E

F

G

A B C D E F G
1 Klauzula  reprezentantów X - - X - - -
2 Klauzula  jurysdykcyjna X X X X X X X
3 Klauzula  regresowa X X X X X - X
4 Klauzula  prolongacyjna  X X X X X X X
5 Klauzula  płatności  rat X X X X X X X
6 Klauzula  s templa  bankowego X X X X X X X
7 Klauzula  dokumentowa X X X X X X X
8 Klauzula  przenies ienia  mienia  X X X X - - -
9 Klauzula  automatycznego pokrycia  x - - - - - -

10 Klauzula  ochrony podczas  prac remontowych x - x x - - -
11 Klauzula  robót budowlanych x - - x - - -
12 Klauzula  kradzieży elementów budynku i  budowl i  x - - x - - -
13 Klauzula  l ikwidacyjna x - - - - - -
14 Klauzula  pomi ja lnego niedoubezpieczenia  x - - - - - -
15 Klauzula  samol ikwidacji  drobnych szkód x - - x - - -
16 Klauzula  l ikwidacji  s zkód w sprzęcie elektronicznym - - - x - - -
17 Klauzula  terminu zawiadomienia  ubezpieczyciela  o szkodzie x x x x - - -
18 Klauzula  ubezpieczonych kosztów dodatkowych x - - - - - -
19 Klauzula  kosztów poszukiwania  miejsca  uszkodzenia  oraz naprawy x - - x - - -
20 Klauzula  72 godzin x - - x - - -
21 Klauzula  przepięć x - - x - - -
23 Klauzula  warunków i  taryf X X X X X X X
24 Klauzula  szybkiej l ikwidacji  s zkód w sprzęcie elektronicznym - - - x - - -
25 Klauzula  okol icznościowa X X X X - X X
26 Klauzula  automatycznego ubezpieczenia  nowych miejsc X X X X X X X
27 Klauzula  przezornej sumy ubezpieczenia x - - x - - -
28 Klauzula  pro rata  temporis X X X X X X X
29 Klauzula  przewłaszczenia x - - - - - -
30 Klauzula  wypłaty za l iczek X X X X - X X
31     Klauzula  ubezpieczenia  od dewastacji /wandal izmu X X X X - - X

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI (ALL RISKS)

TABELA  KLAUZUL
OZNACZENIA

UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z WŁĄCZENIEM DEWASTACJI/WANDALIZMU.

UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA I ROZBICIA

Brak akceptacji  którejkolwiek klauzuli obligatoryjnej spowoduje odrzucenie oferty

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ I MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN 

POŻARNICZYCH

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Uwaga! klauzule nr 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 27, 28, 29, 30,  - klauzule fakultatywne, pozostałe obligatoryjne

LP KLAUZULA

WYMAGANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

AKCEPTACJA KLAUZULI W UBEZPIECZENIACH;
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Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Informacje dotyczące przebiegu szkodowości Gminy Ustronie Morskie  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK

RYZYKO
i lość 

szkód
kwota

i lość 

szkód
kwota

i lość 

szkód
kwota

i lość 

szkód
kwota

i lość 

szkód
kwota

Ogień i  inne żywioły 1 4 044 zł 2 4 066 zł 2 5 083 zł 1 400 zł 3 13 554 zł

Kradzież 4 9 203 zł

Szyby / lampy 1 793 zł

Elektronika

OC del ikt 1 7 366 zł

OC kontrakt

OC komunikacyjne 1 489 zł

AC komunikacyjne 3 6 175 zł 1 1 759 zł 3 5 867 zł

NNW osobowe

RAZEM 6 18 378 zł 4 6 314 zł 9 20 153 zł 1 400 zł 3 13 554 zł

2009 2010 2011 2012 2013
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Załącznik nr 10 do SIWZ 

 

 
Wykaz budynków i budowli Gminy Ustronie Morskie 

 

 

 

lp. nazwa budynku lub budowli rok budowy
wartość początkowa 

(księgowa brutto)         
lokalizacja (adres)
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1 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Przed 1939 30 000,00 zł KUKINIA 18, 78-111 USTRONIE MORSKIE M ST p 93

2 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Przed 1939 7 000,00 zł RUSOWO 18A, 78-111 USTRONIE MORSKIE M ST P 64

3 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 1986-1987 443 285,44 zł UL.GEODETÓW 1, 78-111 USTRONIE MORSKIE M ST P 404

4 BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO STADIONU 2004 1 028 091,26 zł UL.WOJSKA POLSKIEGO 24B, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D B 416

5 BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA 1994 4 993 000,00 zł ul. Osiedlowa 2, 78-111 Ustronie Morskie M ST P 1463

6 BUD.MIESZKALNY 1994 247 212,94 zł UL.OSIEDLOWA 2A, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D P 459

7 BUD.MIESZKALNY Przed 1939 102 958,44 zł UL.KOŚCIUSZKI 20, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D P 238

8 BUD.MIESZKALNY Przed 1939 91 594,28 zł UL.GRANICZNA 2, 78-111 M D D 82

9 BUD.MIESZKALNY Przed 1939 249 767,00 zł UL.B.CHROBREGO 28, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D P 292

10 BUD.MIESZKALNY Przed 1939 0,00 zł UL.B.CHROBREGO 54, 78-111 USTRONIE MORSKIE

11 BUD.MIESZKALNY Przed 1939 405 819,04 zł UL.B.CHROBREGO 56, 78-111 USTRONIE MORSKIE

12 BUD.MIESZKALNY Przed 1939 84 717,99 zł UL.B.CHROBREGO 63, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D P 373

13 BUD.MIESZKALNY Przed 1939 104 962,09 zł UL.B.CHROBREGO 75, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D P 216

14 BUD.MIESZKALNY Przed 1939 95 762,11 zł UL.B.CHROBREGO 78, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D B 341

15 BUD.MIESZK. DOM NAUCZYCIELA 1990 90 821,03 zł
DOM NAUCZYCIELA RUSOWO 30 B, 78-111 USTRONIE 

MORSKIE
M D B 285

16 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY URZĘDU GMINY
Lata 20 XX WIEKU, 

MODERNIZACJA 

W 2007 ROKU
2 515 116,88 zł UL. ROLNA 2, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D B 578

17
BUDYNEK SALI KONFERENCYJNEJ Z 

POMIESZCZENIAMI SOCJALNYM

Lata 20 XX WIEKU, 

MODERNIZACJA 

W 2008 ROKU

737 050,03 zł UL. ROLNA 2A, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D B

18
Budynek byłej Szkoły Podstawowej w 

Rusowie 
1935 1 621 000,00 zł M D D 516

19
Budynek byłej Szkoły Podstawowej w 

Rusowie - sala gimnastyczna 
1998 967 084,00 zł M ST P 288

20 ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNA 2008 223 644,40 zł UL. OSIEDLOWA 2A, 78-111 USTRONIE MORSKIE M ST P 45

21 DOM POGRZEBOWY 2002 229 505,19 zł UL.WIEJSKA  USTRONIE MORSKIE
POZ.12 

GOSIR

22 ZEJŚCIA NA PLAŻĘ 15 SZT. - 695 970,33 zł SIANOŻĘTY/USTRONIE MORSKIE
KONST. 

METAL

WYKONANE Z 

DREWNA

23 MOLO Z OŚWIETLENIEM 1990 150 000,00 zł SIANOŻĘTY POZ. 29-30

24 MOLO Z OŚWIETLENIEM 1990/2008 183 000,00 zł USTRONIE MORSKIE POZ. 29-31

25
TRYBUNY SPORTOWE I OGRODZENIE 

STADIONU
2006/2008 243 405,90 zł

UL.WOJSKA POLSKIEGO, 78-111 USTRONIE MORSKIE 

PRZY ZAPLECZU STADIONU
I

26
ZAPLECZE SOCJALNE Z BOISKAMI PRZY 

ZESPOLE SZKÓŁ "ORLIK 2012"
- 1 372 406,07 zł UL. WOJSKA POLSKIEGO, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D B 65

27
CMENTARZ KOMUNALNY Z ALEJKAMI I 

KOLUMBARIUM 
- 127 489,05 zł UL.WIEJSKA  USTRONIE MORSKIE

28 CMENTARZ  Z OGRODZENIEM - 13 605,63 zł RUSOWO

30
KONTENERY SANITARNE PRZY PUNKTACH 

RATOWNICZYCH I WC
2005-2008 765 943,02 zł

SIANOŻĘTY/USTRONIE MORSKIE( UL. GRANICZNA, KU MORZU, 

PÓŁNOCNA, PKT.RAT. MUSZLA, PKT.RAT. RADAR, 

PKT.RAT."CENTRALA" PRZY UL. BOLESŁAWA CHROBREGO, PRZY 

MOLO W SIANOŻĘTACH, UL. PLAŻOWA, UL. NADBRZEŻNA, UL. 

KOŚCIUSZKI, UL. SZTORMOWA, UL. OKRZEI)

M M M
ŚREDNIO 20 

M2

31 PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 139 885,10 zł

USTRONIE MORSKIE: UL. KOLEJOWA, UL. ROLNA 2 SZT., UL. WOJSKA 

POLSKIEGO 1 SZT., UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 SZT., BAGICZ 2 

SZT., RUSOWO 2 SZT., MALECHOWO 1 SZT., KUKINIA 1 SZT., KUKINKA 

1 SZT.,SIANOŻĘTY 2 SZT., GWIZD 2 SZT.

M, I S P
ŚREDNIO 

OK. 6

32 BUD.MIESZKALNY 2011 2 803 250,00 zł UL. OSIEDLOWA 2 E, 78-111 USTRONIE MORSKIE M ST P 451

33
CENTRUM SPORTOWO -REKREACYJNE 

"HELIOS"
2011 22 000 000,00 zł UL. POLNA 3, 78-111 USTRONIE MORSKIE M D,S B 4111

42 763 347,22 zł

1. Urząd Gminy Ustronie Morskie 

PRZEZNACZONY DO WYBURZENIA

78-111 Ustronie Morskie, Rusowo 30 A

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

RAZEM :

2. Przedszkole Publiczne 

1 Przdszkole Publiczne w Ustroniu Morskim   1982 3 102 000,00 zł ul. Wojska Polskiego 8A M ST P 749

3 102 000,00 zł

3. Zespół  Szkół 

1
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim-budynek 

Szkoły Podstawowej
1961 5 426 000,00 zł ul. Wojska Polskiego 8 M ST P 2988

2
Zespół Szkół w Ustroniu Morskim-

Gimnazjum
2007 3 071 772,92 zł

ul. Wojska Polskiego 8                                               78-111 

Ustronie Morskie
M D P 1096

8 497 772,92 złRAZEM :

RAZEM :
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1
WIATROŁAP- WIATA DLA ZAWODNIKÓW 

REZERWOWYCH STADION                                                             
2010 3 250,00 zł ul. Wojska Polskiego 24B I S I 4 M2

2
WIATROŁAP -WIATA DLA ZAWODNIKÓW 

REZERWOWYCH STADION                                                             
2010 3 250,00 zł ul. Wojska Polskiego 24B I S I 4 M2

3
STUDNIA ODGAZOWUJĄCA WYSYPISKO 

KUKINKA                                                                          
2010 3 206,15 zł dz. 563/9 Kukinka PLASTIK PLASTIK ZAŚLEPKA 0,5 M2

4
STUDNIA ODGAZOWUJĄCA WYSYPISKO 

KUKINKA                                                                          
2010 3 206,15 zł dz. 563/9 Kukinka PLASTIK PLASTIK ZAŚLEPKA 0,5 M2

5
STUDNIA ODGAZOWUJĄCA WYSYPISKO 

KUKINKA                                                                          
2010 3 206,15 zł dz. 563/9 Kukinka PLASTIK PLASTIK ZAŚLEPKA 0,5 M2

6
TRYBUNY ZADASZONE NA STADIONIE (153 

MIEJSCA) - USTRONIE MORSKIE                                                 
2010 115 975,66 zł ul. Wojska Polskiego 24B PLEKSA M PLEKSA 80 M2

7
BUDYNEK ZAPLECZA STADION USTRONIE 

MORSKIE                                                                       
2010 933 654,37 zł ul. Wojska Polskiego 24B M D B               416    

8
WIEŻYCZKA KOMENTATORSKA STADION 

USTRONIE MORSKIE                                                                
2010 15 760,65 zł ul. Wojska Polskiego 24B M D B 6                   

9
TRYBUNY NA STADIONIE (216 MIEJSC) - 

USTRONIE MORSKIE                                                            
2010 201 960,00 zł ul. Wojska Polskiego 24B PLEKSA M PLEKSA 100

10 BOISKO SPORTOWE - USTRONIE MORSKIE                                                                              2010 419 860,81 zł ul. Wojska Polskiego 24B

11 OGRODZENIE STADIONU USTRONIE MORSKIE                                                                            2010 47 284,82 zł ul. Wojska Polskiego 24B

12 DOM POGRZEBOWY USTRONIE MORSKIE                                                                                 2010 113 676,30 zł dz. 431 Ustronie Morskie M D D 70

13 KOLUMBARIUM KAPLICA USTRONIE MORSKIE                                                                            2010 12 000,00 zł dz. 431 Ustronie Morskie M

14
OGRODZENIE CMENTARZA - USTRONIE 

MORSKIE                                                                         
2010 30 983,52 zł dz. 431 Ustronie Morskie

15 OGRODZENIE CMENTARZA W RUSOWIE                                                                                  2010 25 460,00 zł dz. 162 Rusowo

16 OGRODZENIE WYSYPISKA W KUKINCE                                                                                  2010 35 983,95 zł dz. 561/2, 562/1, 563/9, 563/5 Kukinka

17
BUDYNEK WAGI SAMOCHODOWEJ 

WYSYPISKO KUKINKA                                                                     
2010 11 528,35 zł dz. 561/2 Kukinka M ST P 30

18 BUDYNEK GARAŻOWY WYSYPISKO KUKINKA                                                                              2010 19 293,13 zł dz. 561/2 Kukinka M ST P 40

19
OBIEKT SOCJALNY-P.RATOWNICZY 

UL.PLAŻOWA SIANOŻETY                                                               
2011 7 910,27 zł dz. 323 Sianożęty M ST P 20

20 ZEJŚCIE NA PLAŻE-RADAR SIANOŻĘTY                                                                                2011 15 898,09 zł dz. 323 Sianożęty
KONSTR 

METALOWA 
DREWNO

21 ZEJŚCIE NA PLAŻE-MOSZCZENICA SIANOŻĘTY                                                                          2011 40 848,32 zł dz. 323 Sianożęty
KONSTR 

METALOWA 
DREWNO

22
ZEJŚCIE NA PLAŻE-MORKA USTRONIE 

MORSKIE                                                                         
2011 69 807,10 zł dz. 321/12 Ustronie morskie

KONSTR 

METALOWA 
DREWNO

23
ZEJŚCIE NA PLAŻE-BURSZTYNOWA USTRONIE 

MORSKIE                                                                   
2011 93 843,98 zł dz. 321/12 Ustronie morskie

KONSTR 

METALOWA 
DREWNO

24 ZEJŚCIE NA PLAŻE-PRZY UL.OKRZEI                                                                                 2011 47 710,64 zł dz. 320 Ustronie Morskie
KONSTR 

METALOWA 
DREWNO

25 ZEJŚCIE NA PLAŻE- PRZY UL. SPOKOJNEJ                                                                            2011 68 775,05 zł dz. 320 Ustronie Morskie
KONSTR 

METALOWA 
DREWNO

26 ZEJŚCIE NA PLAŻE-PRZY UL.GRANICZNEJ                                                                             2011 39 578,99 zł dz. 320 Ustronie Morskie
KONSTR 

METALOWA 
DREWNO

27 ZEJŚCIE NA PLAŻE-PRZY U.NADBRZERZNEJ                                                                            2011 127 493,29 zł dz. 322/1 Ustronie Morskie
KONSTR 

METALOWA 
DREWNO

28
ZEJŚCIE NA PLAŻE-PRZY UL.NADBRZEZNEJ 

TARAS WIDOKOWY USTRONIE MORSKIE                                            
2011 38 223,60 zł dz. 322/1 Ustronie Morskie

KONSTR 

METALOWA 
DREWNO

29 MOLO SPACEROWE USTRONIE MORSKIE                                                                                 2011 60 220,00 zł dz. 321/12 Ustronie Morskie
KONSTR 

METALOWA 
DREWNO 360

30 MOLO SPACEROWE SIANOŻĘTY                                                                                        2011 31 350,00 zł dz. 322/1 Sianożety
KONSTR 

METALOWA 
DREWNO 230

                      2 641 199 zł 

1 BUDYNEK  GOK 1992 2 541 000,00 zł UL. Nadbrzeżna 20, 78-111 Ustronie Morskie M ST P 954

2 541 000,00 zł

59 545 319,48 zł

RAZEM :

RAZEM SUMA UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

RAZEM :

5. GOK

4. GOSIR 

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY
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8.
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4.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

1.

1.

1.

1. 

2.

BUDOWLE - DROGI WARTOŚĆ

1 DROGI GMINNE Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 20 613 409,00 zł

2 DROGI GOSIR Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 87 975,00 zł

20 701 384,00 zł

WIENIOTOWO:

DROGA

GOSIR

WYSIPISKO KUKINIA

ALEJKI NA CMENTARZU W USTRONIU MORSKIM                                                                          

RAZEM

CHODNIK

BAGICZ:

DROGA

RUSOWO:

DROGA W CENTRUM Z CHODNIKIEM

DROGA DO GRUNTÓW ROLNYCH

MALECHOWO

1 PUNKT ŚWIETLNY Z OPRAWĄ

GWIZD

17 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH Z OPRAWAMI

KUKINIA:

CHODNIK

3 PUNKTY ŚWIETLNE Z OPRAWAMI

UL. MALECHOWSKA Z 12 PUNKTAMI ŚWIETLNYMI Z OPRAWAMI

UL. PLAŻOWA

UL. SZTORMOWA

DROGA DO GRUNTÓW ROLNYCH DO DR. NR 11

UL. KOŁOBRZESKA Z 16 PUNKTAMI ŚWIATLNYMI Z OPRAWAMI

CHODNIK PRZY DRODZE NR 11

UL. CHABROWA

UL. ŚRODKOWA

UL. HANDLOWA

UL. PÓŁNOCNA

UL. WRZOSOWA

UL. WCZASOWA

22 PUNKTY ŚWIETLNE Z OPRAWAMI - UL. KOSZALIŃSKA

6 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH Z OPRAWAMI - UL. WOJSKA POLSKIEGO

7 PUNKTÓW ŚWIETLNYCH Z OPRAWAMI - PRZY OŚRODKU ZDROWIA

SIANOŻĘTY:

UL. KWIATOWA

UL. RÓŻANA

UL. BAŁTYCKA

UL. RYBACKA Z 12 PUNKTAMI ŚWIATLNYMI Z OPRAWAMI

PROMENADA USTRONIE MORSKIE-SIANOŻĘTY Z 58 PUNKTAMI ŚWIETLNYMI Z OPRAWAMI

DROGA DO GRUNTÓW ROLNYCH DO KUKINKI

3 PUNKTY ŚWIETLNE Z OPRAWAMI - CMENTARZ KOMUNALNY

13 PUNKTY ŚWIETLNE Z OPRAWAMI - PARK W USTRONIU MORSKIE

UL. KRÓTKA

UL. SŁONECZNA

UL. KU MORZU Z 9 PUNKTAMI ŚWIETLNYMI Z OPRAWAMI

UL. KU SŁOŃCU

UL. LEŚNA

UL. DĘBOWA

UL. SPOKOJNA

UL. WOLNOŚCI

UL. GEODETÓW

UL. NADBRZEŻNA

UL. GÓRNA Z 12 PUNKTAMI ŚWIATLNYMI Z OPRAWAMI

UL. KOŚCIUSZKI

UL. BOGUSŁAWA XIV-GO

UL. GRANICZNA

UL. GÓRNA

UL. OKRZEI

UL. BOLESŁAWA CHROBREGO

UL. WIEJSKA Z 13 PUNKTAMI ŚWIATLNYMI Z OPRAWAMI

WYKAZ DRÓG ZALICZANYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH I OŚWIETLENIA WŁASNEGO GMINY

WYKAZ BUDYNKÓW I BUDOWLI

UL. TARGOWA

UL. OSIEDLOWA

UL. OGRODOWA

USTRONIE MORSKIE:
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Załącznik nr 11 do SIWZ 

 
Wykaz pojazdów Gminy Ustronie Morskie 
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1. ZK L89AF SPECJALNY URSUS 1988 x X 01.01.2015-31.12.2015 GOSIR

2. ZK L07AK PRZYCZ. PRONAR 2003 X 01.01.2015-31.12.2015 GOSIR

3. ZK L14AL C.ROLN. ZETOR 2003 X X 11.06.2014 -10.06.2015 GOSIR

4. ZKLW069 AUTOBUS JELCZ 2004 50 000 zł X x X 19.10.2014 – 18.10.2015 GOSIR

5. ZKL9186 SPEC. LUBLIN 2001 20 000 zł X X X 18.10.2014 – 17.10.2015 OSP

6. ZKLW738 SPEC. FORD 2004 57 000 zł X X X 24.11.2014 – 23.11.2015 OSP

7. ZKL21FJ QUAD SUZUKI 2004 X X 15.02.2015– 14.02.2016 GOSIR

8. ZKL64FE PRZYCZ. PRZYCZEPKA 2006 X 22.08.2014 – 21.08.2015 GOSIR

9. ZKLR123 SPEC. JELCZ 1995 X X X 01.01.2014 – 31.12.2015 OSP

10. ZKL13FL PRZYCZ. PRONAR 2008 X 28.05.2014 – 27.05.2015 GOSIR

11. ZKL08214 CIĘŻAR. FORD TRANSIT 2008 X X 28.05.2014– 27.05.2015 GOSIR

12. ZKL913KJ CIĘŻAR. GAZ 2008 95 000 zł X X X 19.12.2014 – 18.12.2015 OSP RUSOWO

13. ZKLF602 Ciężar. FS Lublin 1997 X X 24.05.2014 – 23.05.2015 GOSIR

14. ZKL04AG Przyczepa Autosan 1976 X 25.02.2014 – 25.02.2015 GOSIR

15. ZKL998KC SPECJALNY MERCEDES ATEGO 2012 550 000 zł X X X 18.12.2014 - 17.12.2015 OSP

Załącznik nr 11 Wykaz pojazdów Gminy Ustronie Morskie
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Załącznik nr 12 do SIWZ 

 

Umowa – projekt  …………………………………… 

 

zawarta w dniu ………………………..2014 r. w Ustroniu Morskim pomiędzy GMINĄ Ustronie Morskie z siedzibą w 
Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78 – 111 Ustronie Morskie   
reprezentowaną przez:  

1. Pana Jerzego Kołakowskiego – Wójta Gminy Ustronie Morskie 
2. przy kontrasygnacie …………………….. – Skarbnika/Sekretarza Gminy   

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”  
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego Kancelaria Brokerska PROFIT sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 
przy Al. Wyzwolenia 12/29, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 
0000387396 przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, NIP 8513149042, działającego na podstawie pełnomocnictwa 
Zamawiającego z jednej strony 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 reprezentowana  przez: 

1. …………………… 
2. …………………… 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

§1. Postanowienia ogólne 

W wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia (sygnatura 
postępowania IK.271.1.2014.IKI) strony zgodnie ustalają co następuje w treści zawartej niniejszej umowy. 
 

§ 2. Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Kompleksowe Ubezpieczenie Gminy Ustronie Morskie” – 
Zamawiającego. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. 

2. Dla poszczególnych podmiotów wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ Wykonawca wystawi 
indywidualne polisy ubezpieczeniowe będące potwierdzeniem zawarcia umów ubezpieczeniowych 
zgodnych z ofertą złożoną przez Zamawiającego i niniejszą umową generalną. 

3. Polisa wystawiona zostanie na okres 24 miesięcy. 
 

§ 3. Termin realizacji umowy 
 

1. Umowa generalna zostaje zawarta na okres od dnia 15.02.2014r. do dnia 14.02.2016r.,  
2. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy objęte będą 

ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej umowy generalnej.  

§ 4. Zasady umowy generalnej 
 

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

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

§ 5. Niezmienność umowy 
 

1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że zmiana będzie korzystna 
dla Zamawiającego i wyrazi on zgodę na jej wprowadzenie do treści umowy. Wszelkie zmiany umowy 
wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może, w szczególności na: 
2.1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych,  modernizacji i ulepszeniu środków 

trwałych, wdrażaniu nowych inwestycji -  w tym przekraczających wysokości rozliczane zgodnie z 
klauzulą automatycznego pokrycia;  

2.2. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 
2.3. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 
2.4. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 
2.5. wprowadzeniu korzystnych dla Zamawiającego zmian zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian 

ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 
2.6. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych. 
 

§ 6. Wartość zamówienia i warunki płatności 
 

1. Składka za 24 - miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: …………….. zł brutto 
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… złotych). 
1.1. Składka za ubezpieczenia majątku płatna będzie w czterech równych ratach, w terminach do: 

1.1.1. I rata –   w wysokości …………… zł brutto, płatna do 31.03.2014r. 
1.1.2. II rata -   w wysokości ……………zł brutto, płatna do 31.08.2014r. 
1.1.3. III rata – w wysokości ……………zł brutto, płatna do 28.02.2015r. 
1.1.4. IV rata – w wysokości ……………zł brutto, płatna do 31.08.2015r. 

2. Płatność za ubezpieczenia komunikacyjne następowała będzie na konto Wykonawcy każdorazowo 
jednorazowo lub w ustalonych z zamawiającym ratach po wystawieniu dokumentu ubezpieczenia (polisy) w 
terminach określonych w polisie. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa powstaje przed zapłatą składki, zgodnie z terminami ubezpieczenia podanymi w 
poszczególnych zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wystawianych dokumentach 
ubezpieczenia.  

4. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania z przeznaczonego do wypłaty odszkodowania nie opłaconej 
części składki. 

5. Rozliczenie składki po dokonaniu ewentualnej aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane będzie 
proporcjonalnie co do dnia (w systemie pro rata temporis) przy płatności raty następującej po zaistnieniu w/w 
sytuacji. 

6. Płatnikami poszczególnych składek są niżej wymienione jednostki organizacyjne Gminy Ustronie Morskie, na 
które Wykonawca wystawi polisy ubezpieczenia  

l.p. Jednostka 

1. Urząd Gminy Ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie 

2. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji - GOSiR Ul. Polna 3, 78-111 Ustronie Morskie 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Osiedlowa 2 B, 78-111 Ustronie Morskie 

4. Gminny Ośrodek Kultury Ul. Nadbrzeżna 20,  78-111 Ustronie Morskie 

5. Zespół Szkół Ul. Wojska Polskiego 8 A, 78-111 Ustronie Morskie 

6. Przedszkole Publiczne Ul. Wojska Polskiego 8 A, 78-111 Ustronie Morskie 

 
§ 7.  Rozwiązanie umowy 

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

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

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

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

4. W razie wypowiedzenia umowy przez zakład ubezpieczeń nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 

 
§ 8. Nota pokrycia ubezpieczeniowego 
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Na mocy niniejszej umowy Wykonawca gwarantuje objęcie ochroną ubezpieczeniową ubezpieczającego na 
warunkach złożonej oferty od dnia 15 lutego 2014 roku do czasu wystawienia właściwych polis 
ubezpieczeniowych poprzez wystawienie tymczasowych dokumentów ubezpieczeniowych – not pokrycia 
ubezpieczeniowego. 
 

§ 9. Broker ubezpieczeniowy 
 

1. W zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczy Kancelaria Brokerska PROFIT Sp. z o.o. w 
charakterze brokera ubezpieczeniowego. 

2. Broker ubezpieczeniowy udziela pomocy merytorycznej w egzekwowaniu praw Zamawiającego 
wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych, w tym w sprawach o odszkodowanie poprzez udział w 
procesie likwidacji szkód, za wyjątkiem spraw sądowych. 

3. Broker ubezpieczeniowy załatwia sprawy związane z doubezpieczeniem, bądź z rezygnacją z ubezpieczenia. 
 

§ 10. Rozstrzyganie sporów 
 

1. Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze 
względu na siedzibę Zamawiającego. 
 

§ 11. Postanowienia końcowe 
 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z umową generalną lub umowami indywidualnymi składane 

są przez strony tej umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub 
przesyłane listem poleconym.  

3. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać wobec osób trzecich nie związanych z realizacją niniejszej umowy, 
faktów i okoliczności poznanych w związku z jej wykonaniem. 

4. Zamawiający   powierza   Wykonawcy   dane   osobowe,   osób   ubiegających   się   o odszkodowanie, 
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

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

6. Strony postanawiają, że do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie.  
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

cywilnego i przepisy innych ustaw dotyczących ubezpieczeń.  
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Wykonawcy oraz Zamawiającego. 
9. Załączniki stanowią integralną część umowy.  
10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 ze zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz 93 z późn. zmianami) oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2013 r., poz. 950, z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013 r.  poz. 392 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 
nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. z 2013 r., poz.290) oraz 
Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1154 z 
późn. zm.). 
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