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Załącznik nr 1 
Opis przedmiotu zamówienia 

 
 
Przedmiot zamówienia stanowi: 
Część  1 
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk CPV 66515000-3 
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk  CPV 66519200-3 
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  CPV 66516400-4 
 
Część  2 
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów  
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów  CPV 66516100-1 
2. Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych CPV 66514110-0 
3. Ubezpieczenie NNW w ruchu pojazdów CPV 66512100-3 
 
Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Pyrzyckiego – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ 

 
 

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI –  DOTYCZY WSZYSTKICH RYZYK 
Płatność składki w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia:  
- składka płatna przelewem, w czterech równych ratach kwartalnych, I rata płatna w terminie 14 dni od daty 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 
- składki do 1 000,00 zł płatne jednorazowo w terminie zgodnie z powyższym, 
- zapisy w poszczególnych ryzykach mogą inaczej regulować sposób płatności. 
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok (w tym również wynikających z udzielenia 
zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy) stosuje się zasadę naliczania składki proporcjonalnie do 
okresu ubezpieczenia (pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabel frakcyjnych). 
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Część  1 

 

A. Wykaz klauzul ubezpieczeniowych 

Wymagane jest uwzględnienie klauzul według podanych definicji. Dopuszcza się odmienną treść 
klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z poniższych treści. 
 

Uwaga ! 

Wszystkie przewidziane w SIWZ limity odnoszą się łącznie do wszystkich jednostek chyba, że wyraźnie 
zastrzeżono limit indywidualny. 

 

A.1 Klauzula odnowienia limitów  
Ustala się, że wszystkie sumy ubezpieczenia  limity, podlimity lub sumy gwarancyjne ustalone są dla 
okresów rocznych. Po rocznym okresie ubezpieczenia automatycznie ulegają odnowieniu do pełnych 
wysokości wg stanu na dzień początku okresu ubezpieczenia, a dla środków trwałych zgodnie z 
aktualnym stanem wynikającym z ewidencji. 
A.2 Klauzula reprezentantów 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczonego przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się osoby lub organ wieloosobowy 
(zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi dokumentami uprawnione są do 
zarządzania Powiatem, jednostkami, zakładami budżetowymi Powiatu, podmiotami gospodarczymi, z 
włączeniem pełnomocników (Dyrektorów), prokurentów, ustanowionych przez te podmioty. Nie 
dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem 
innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi 
Ubezpieczony). Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe przeciwko pracownikom, 
osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, a także mianowania, powołania, 
wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
A.3 Klauzula automatycznego pokrycia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
do ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie: 
- wszelkie inwestycji w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego, 
- środki trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych sporządzonym, a które to zostały 
nabyte przez Ubezpieczającego przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej 
umowy ubezpieczenia, 
pod warunkiem, że fakt nabycia i/lub zwiększenia wartości zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w 
ciągu 21 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Wzrost sumy ubezpieczenia środków 
trwałych o wartość nie większą niż 1 000 000,00 zł nie powoduje konieczności dopłaty składki. W 
przypadku większego wzrostu sumy ubezpieczenia, naliczenie składki nastąpi od nadwyżki kwoty 
wzrostu ponad limit określony powyżej, nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, 
według stawki określonej przez strony postępowania jednak nie wyższe niż stawki określone w 
ofercie. 
A.4 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc  
Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności będą 
automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania: w ciągu 
30 dni od daty utworzenia placówki. 
A.5 Klauzula kosztów dodatkowych  
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek 
zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z łącznym rocznym limitem odpowiedzialności (limit 
dodatkowy ponad limity przewidziane w ogólnych warunkach ubezpieczenia) w wysokości 
200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia: 
a) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży 

pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków; 
b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami 

usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku; 
c) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego 

zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia; 
d) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej; 
e) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z 

ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody - dopuszcza się wprowadzenie podlimitu na koszty 
rzeczoznawców w wysokości nie niższej niż 50 000,00 zł; 

f) koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu 
ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) pod warunkiem że takie koszty są poniesione  w 
związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegającą odszkodowaniu, 

A.6 Klauzula rozstrzygania sporów 
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie 
sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby 
ubezpieczającego. 
A.7 Klauzula zgłaszania szkód  
Ubezpieczający ma obowiązek, z zastrzeżeniem postanowień dotyczących kradzieży zwykłej, 
zgłoszenia szkody w ciągu trzech dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej 
wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.  
A.8 Klauzula przewłaszczenia  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że 
umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Zamawiającego, nie 
ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, 
leasigodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego 
właściciela. Ochrona ubezpieczeniowa mienia nie ulega rozwiązaniu również w związku z przejściem 
własności na inną jednostkę organizacyjną Zamawiającego lub przeniesienia własności 
ubezpieczonego mienia na nowo powstałe jednostki Zamawiającego. 
A.9 Klauzula wypłaty odszkodowania  
Sumy ubezpieczeń uwzględniają podatek VAT. Wypłata odszkodowania następuje z uwzględnieniem 
podatku VAT. 
A.10 Klauzula odbudowy po stratach całkowitych 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co 
następuje: 
 1) w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie w pełnym zakresie należy się również wówczas, 
gdy mienie, które ma zostać odbudowane będzie służyć innym celom niż dotychczas, ale mimo 
wszystko ubezpieczającemu, 
2) jeżeli suma ubezpieczenia została podana według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto 
odszkodowanie jest wypłacane pod warunkiem zapewnienia odtworzenia / odbudowy zniszczonego 
mienia na dotychczasowym miejscu lub w innym miejscu na terenie RP, z zastrzeżeniem, że wysokość 
odszkodowania jest ograniczona do kosztów ich odbudowy w dotychczasowym miejscu i w tych 
samych rozmiarach. W przypadku niespełnienia warunków dotyczących odtworzenia mienia, 
wysokość odszkodowania zostanie ograniczona do większej z wysokości: jak w przypadku 
ubezpieczenia według wartości rzeczywistej lub księgowej brutto. 
A.11 Klauzula płatności składki lub rat składki 
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ofercie Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie 

jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4. 
2. Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do 

odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na piśmie do zapłaty zaległej kwoty. 

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki 
proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

4. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub raty składki przed początkiem okresu 
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienia ust. 1-3. 

A.12 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający 
do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku 
przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy 
Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. Jeżeli w tym terminie nie 
zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od 
odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej 
rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciela nie będzie domagał się wprowadzenia 
zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela. 
A.13 Klauzula „prewencyjna” - klauzula fakultatywna  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się 
ubezpieczenie „prewencyjne” tj. dodatkową kwotę służącą do wyrównania niedoubezpieczenia, 
które może powstać w wyniku wzrostu wartości mienia lub podwyższenia stanu zapasów.  
Limit ubezpieczenia: 200 000,00 zł (na jedno i wszystkie zdarzenia). 
A.14 Klauzula kosztów związanych z odbudową budynków i budowli - klauzula fakultatywna 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że w 
przypadku odbudowy budynków i budowli, w szczególności zabytkowych ustanawia się dodatkowy 
limit na pokrycie kosztów architektów i specjalistów od konserwacji zabytków, zwiększonych kosztów 
przygotowania dokumentacji projektowej i konstrukcyjnej oraz innej niezbędnej w celu rozpoczęcia 
odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie, oraz zwiększonych kosztów odbudowy. 
Limit dodatkowy ponad sumę ubezpieczenia -  150 000,00 zł  (na jedno i wszystkie zdarzenia). 
A.15 Klauzula mienia ruchomego – klauzula fakultatywna  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy są w 
ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze 
znajduje się na terenie RP.  
Limit w wysokości nie niższej niż 50 000,00 zł.  
A.16 Klauzula szybkiej likwidacji szkód - klauzula fakultatywna 
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego działania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający 
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji 
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, 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 
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zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie 
w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od 
daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
A.17 Klauzula składowania – klauzula fakultatywna 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód 
powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie 
składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność dotyczy również mienia znajdującego się 
w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.  
A.18 Klauzula funduszu prewencyjnego – klauzula fakultatywna 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ofercie wykonawcy, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Wykonawca przeznaczy na rzecz Zamawiającego środki z funduszu prewencyjnego w wysokości min. 
5% płaconych składek z umów ubezpieczenia – mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu 
elektronicznego od szkód materialnych oraz odpowiedzialności cywilnej (poza OC komunikacyjnym)  
zawartych w wyniku niniejszego postępowania. Zamawiający rozliczy środki z funduszu na podstawie 
rachunków lub kosztorysów prac potwierdzających poniesione wydatki. Warunki przyznawania i 
rozliczania funduszu prewencyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ubezpieczyciela. 

 
 

B. DEFINICJE STOSOWANYCH POJĘĆ 
B.1 ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się 
o własnej sile; 
B.2 uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na 
ubezpieczone mienie; 
B.3 wybuch/eksplozja - nagła zmiana stanu równowagi układu, powstała w miejscu lub poza 
miejscem ubezpieczenia, z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, 
wywołanych ich właściwością do rozprzestrzeniania się. Za spowodowane eksplozją uważa się 
również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu 
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 
B.4  upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, 
bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku; 
B.5 huragan/silny wiatr - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17 m/sek., ustalonej przez Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW, 
wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich 
powstania, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane huraganem uważa się również 
szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w ubezpieczone 
mienie; 
B.6   powódź - zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które powstało w wyniku np.: 
wystąpienia z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub przepływających), topnienia kry 
lodowej na rzekach lub zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu 
i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych bądź nadmiernych opadów 
atmosferycznych; za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po 
zboczach i stokach na terenach górskich i falistych; 
B.7  grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych; 
B.8  osuwanie się ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością człowieka; 
B.9 zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych 
pustych przestrzeni w gruncie; 
B.10 uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego,  szynowego lub 
innego, jego części lub przewożonego nim ładunku (w tym pojazdu będącego własnością lub 
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użytkowanego przez ubezpieczonego; przy czym pojęcie pojazdu obejmuje wszystkie pojazdy nie 
tylko drogowe); 
B.11 trzęsienie ziemi - naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej; 
B.12 deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, 
przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące o 
działaniu deszczu nawalnego; 
B.13 huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny podczas 
przekraczania bariery dźwięku; 
B.14 śnieg - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku bezpośredniego działania 
ciężaru śniegu lub lodu (w tym szadź, szron) na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie/przewrócenie 
się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu, mienia sąsiadującego na mienie ubezpieczone; 
B.15 dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania; 
B.16 szkody wodociągowe - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych 
cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji 
z przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania 
lub innych instalacji (również wskutek pęknięcia lub zamarznięcia, łącznie z kosztami robót 
pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń 
kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar), 
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów; 
B.17 zalanie – działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również:  

- przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp. 
- wynikające z topnienia śniegu lub lodu; 

B.18 podtopienie – zalanie terenów w wyniku deszczu lub spływu wód po zboczach lub stokach na 
terenach górskich i falistych; 
B.19 kradzież zwykła - zabór mienia (bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający / 
Ubezpieczony jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia 
szkody spowodowanej kradzieżą zwykłą; 
B.20 akty terrorystyczne – akcje organizowane indywidualnie lub zbiorowo z pobudek 
ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane 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. Dotyczy to również strajków, zamieszek, sabotażu. 
B.21 Dewastacja - za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia przez osoby trzecie (bez konieczności pokonania zabezpieczeń). Ochroną objęte zostanie 
również wyposażenie budynków i  budowli takie jak: szyldy, żaluzje, neony, tablice informacyjne, 
trwale elementy elewacji. 
 
 

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 
Mienie ubezpieczone według wartości księgowej brutto oraz wybrane budynki wg wartości 
odtworzeniowej szacunkowej, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Stan środków na 
listopad 2019 r. 
 
1.1 Okres  ubezpieczenia:  
Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. – podzielony na trzy 
dwunastomiesięczne okresy. 
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1.2 Miejsca ubezpieczenia: 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie 
Zamawiającego w szczególności miejsca określone w punkcie – „Wykaz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Pyrzyckiego” – załącznik nr 6. 
 
1.3 Zakres ubezpieczenia:  
Zakres ochrony ubezpieczeniowej powinien objąć odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, 
zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i 
niezależnego od woli zamawiającego zdarzenia o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie 
poniższych akceptowalnych wyłączeń (1.3.1). 
 
1.3.1 Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 
1.3.1.1 stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, 
przewrotu, powstania),  
1.3.1.2 zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów  
1.3.1.3   konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej,  
1.3.1.4  działania energii jądrowej, promieniowania jonizacyjnego oraz skażenia radioaktywnego, 
promieni laserowych lub maserowych, 
1.3.1.5 umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem klauzuli 
reprezentantów, 
1.3.1.6 wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, 
eksploatacyjnych, technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych; 
1.3.1.7 awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń   
1.3.1.8 zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z zastrzeżeniem postanowień i 
limitu  300 000,00 zł obligatoryjnie 
1.3.1.9 zalania w środkach obrotowych i innych rzeczach ruchomych, jeśli ubezpieczone mienie 
składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą – za wyjątkiem tych przedmiotów ubezpieczenia, które 
ze względu na właściwości nie mogło być inaczej składowane (dotyczy jedynie pomieszczeń 
położonych poniżej poziomu gruntu), 
1.3.1.10 systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia, pocenia się rur, powolnego 
oddziaływania wody gruntowej, 
1.3.1.11 stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego 
zużycia, 
1.3.1.12 katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu 
budynków i budowli z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w klauzuli katastrofy 
budowlanej  
1.3.1.13 działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, 
1.3.1.14 oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, wymuszenia lub szantażu, 
wprowadzenia w błąd lub pozostawania w błędzie, fałszerstwa lub podstępu, 
1.3.1.15 przerwy w dostawie mediów, 
1.3.1.16 wad konstrukcyjnych lub projektowych, 
1.3.1.17 nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników 
informacji, 
1.3.1.18 nałożenia na Ubezpieczonego kar umownych i grzywien. 
 

1.3.2 Obligatoryjnie zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje ponadto: 
 

1.3.2.1 Kradzież z włamaniem i rabunek z rozszerzeniem o ryzyko wandalizmu, dewastacji  (zgodnie 
z podanymi definicjami )  
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1.3.2.2 naprawa zniszczonych lub uszkodzonych wszelkiego rodzaju zabezpieczeń lokalu, limit 2000 
PLN łącznie z kosztami usunięcia uszkodzonych ścian, stropów, framug, futryn, skrzynek 
energetycznych, wszelkich instalacji. 

 
1.3.2.3 Rozbicia oraz stłuczenia szyb oraz innych przedmiotów szklanych  limit odpowiedzialności  
30 000 PLN 
 
1.3.2.4 Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: 
-  przepięcia przez które rozumie się szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci 
elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności dotyczy to szkód w sieciach 
energetycznych i instalacjach elektrycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego. Limit 500.000,00 zł Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku 
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego. Limit nie może być niższy niż  200 000,00 zł.  
- szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z 
ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową; 
- szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego 
mienia wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia; 
- koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną; 
- koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu 
części niezdatnych do użytku - w ramach sumy ubezpieczenia. 
- szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano – montażowych, na których 
wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy czym dopuszcza się 
wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody w części mienia będącym bezpośrednio 
przedmiotem robót budowlano – montażowych w wysokości nie mniej niż 500 000,00 zł; dla 
pozostałych części mienia których nie dotyczy bezpośrednio prowadzenie prac budowlano – 
montażowych, ograniczenie stanowi przyjęta dla tego mienia suma ubezpieczenia. 
- zakres ubezpieczenia powinien obligatoryjnie obejmować mienie podczas składowania 
tymczasowego (np. w okresie remontów, przerw) oraz mienie wyłączone z eksploatacji/użytkowania 
- zalania wskutek złego stanu technicznego – z limitem 300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 
- aktów terrorystycznych – rozumianych jako akcje organizowane indywidualnie lub zbiorowo z 
pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowane 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 zdezorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz 
w celu pozbawienia życia lub zdrowia – limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia 1.000.000,00 zł, dopuszczalna franszyza redukcyjna w wysokości 2 000,00 zł 

 
Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości księgowej 

brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego w ewidencji 
środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Nie ma zastosowania zasada 
proporcji dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto o ile w 

tym przypadku suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej. 
 
1.4 Przedmiot ubezpieczenia  
Mienie, zgodnie z poniższym wykazem. 
 
1.5 Majątek trwały  
Środki trwałe będące w posiadaniu (samoistnym i zależnym) Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, 
w tym również środki trwałe niskocenne oraz sprzęt elektroniczny nie objęty ochroną w ramach 
specjalistycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego określonego w pkt. 2 załącznika nr 1 do 
SIWZ. 
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W skład środków trwałych objętych ochroną wchodzą również: m.in. księgozbiory, rurociągi, kable, 
światłowody, instalacje elektryczne i energetyczne – szczegółowy wykaz mienia zgodnie z KŚT 
Zamawiającego. 
 
1.6 Zestawienie majątku z podziałem na jednostki organizacyjne: 

Grupa Jednostki objęte ubezpieczeniem 
suma 

ubezpieczenia z 
VAT w PLN 

1 i 2 
Budynki i budowle 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 3 075 721,16 

Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich 1 236 669,86 

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. T. Kościuszki 

2 708 167,97 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana 
Brzechwy 

1 501 283,00 

Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w 
Pyrzycach 

2 364 311,00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0,00 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach 0,00 

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach 142 984,37 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w 
Pyrzycach 

0,00 

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach 3 206 097,00 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w Pyrzycach 

0,00 

Pozostałe środki trwałe 
(maszyny, urządzenia, 

wyposażenie, 
księgozbiory, itp.) 

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 1 357 841,71 

Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich 13 394,98 

Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. T. Kościuszki 

2 251 871,63 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Jana 
Brzechwy 

527 024,44 



Załącznik nr 1 do SIWZ – przetarg na ubezpieczenie Powiatu Pyrzyckiego – 2019 r. strona   10 

Centrum Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w 
Pyrzycach 

142 394,00 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 62 578,21 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach 147 504,98  

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach 939 832,59 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w 
Pyrzycach 

39 835,90 

Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach 1 570 820,00 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w Pyrzycach 

6 712,74 

Mienie niskocenne 
Suma ubezpieczenia w systemie na I ryzyko 

limit łączny dla wszystkich jednostek 
300 000,00 

Nakłady 
adaptacyjne/inwestycyjne 

Suma ubezpieczenia w systemie na I ryzyko 
limit łączny dla wszystkich jednostek 

100 000,00 

Środki obrotowe 
(własne i obce) 

Suma ubezpieczenia w systemie na I ryzyko 
limit łączny dla wszystkich jednostek 

70 000,00 

Mienie pracownicze i 
uczniowskie 

Limit na jednego pracownika oraz ucznia – 300 zł;  50 000,00 

Mienie osób trzecich 
Suma ubezpieczenia w systemie na I ryzyko – limit 

łączny dla wszystkich jednostek 
30 000,00 

Wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle i inne 
dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę) 

Wartości pieniężne Łączny limit 40 000,00 

 
1.7 System ubezpieczenia 
- środki trwałe  – sumy stałe, ubezpieczone według wartości księgowej brutto (początkowej), 
- środki obrotowe – I ryzyko, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia, 
- nakłady adaptacyjne, mienie niskocenne, mienie osób trzecich (w tym również depozyty w Domach 

Pomocy Społecznej) oraz wartości pieniężne (w szczególności: krajowe i zagraniczne znaki 
pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę) – 
system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej, gotówka oraz pozostałe znaki 
wartościowe według wartości nominalnej,  

- mienie pracownicze i uczniowskie- system I ryzyka, ubezpieczone według wartości odtworzeniowej, 
suma ubezpieczenia na jedną osobę 300,00 zł 

 
1.8  Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 
1.8.1 Ochrona obejmuje: 
- mienie podczas składowania tymczasowego (np. w okresie wakacyjnym) oraz mienie wyłączone z 

eksploatacji (pod warunkiem stałego utrzymywania istniejących zabezpieczeń p-poż w gotowości); 
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dopuszcza się ograniczenie okresu wyłączenia z eksploatacji, ograniczenie to nie może być jednak 
krótsze niż 6 m-cy; 

 
1.8.2 Klauzule dodatkowe obligatoryjne: 

Lp. Nazwa klauzuli 

1 Klauzula odnowienia limitów 

2 Klauzula reprezentantów 

3 Klauzula automatycznego pokrycia 

4 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 

5 Klauzula kosztów dodatkowych 

6 Klauzula rozstrzygania sporów 

7 Klauzula zgłaszania szkód 

8 Klauzula przewłaszczenia 

9 Klauzula wypłaty odszkodowania 

10 Klauzula odbudowy po stracie całkowitej 

11 Klauzula płatności składki lub rat składki  

12 Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych 

 
 

1.7 Warunki dodatkowe (fakultatywne) do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk  podlegające 
ocenie 

A/ włączenie ryzyka katastrofy budowlanej - za katastrofę budowlaną uważa się szkody powstałe w 
ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu 
budowlanego lub jego części w rozumieniu Prawa budowlanego - limit odpowiedzialności 1 
000 000,00 zł; 10pkt 

B/ włączenie ryzyka celowego zniszczenia/uszkodzenia zewnętrznych i wewnętrznych elementów 
stałych budynków (zamontowane/zainstalowane  na stałe w sposób uniemożliwiający ich 
odłączenie bez ich uszkodzenia/zniszczenia  lub uszkodzenia substancji budynku) oraz stałych 
elementów działki jak m.in. bram, furtek, oświetlenia posesji, fontann, oczek wodnych, placów 
zabaw, wiat, altan, pomostów, pomieszczeń na śmieci itp. z limitem odpowiedzialności 10 000,00 
zł; 10pkt 

C/ objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przepięciem pomimo nieodpowiednich 
zabezpieczeń przeciwprzepięciowych – limit nie mniejszy niż 20 000,00 zł; 10pkt 

D/ włączenie szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz robotami 
budowlanymi, na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie na budowę – limit 
odpowiedzialności 300 000,00 zł; 10pkt 

E/ włączenie klauzuli mienia ruchomego; 10pkt 
F/ włączenie klauzuli prewencyjnej; 10pkt 
G/ włączenie klauzuli kosztów związanych z odbudową budynków i budowli; 10pkt 
H/ włączenie klauzuli składowania; 10pkt 
I/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego. 10pkt 
J/ włączenie do zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej z limitem 10 000,00 zł 10pkt 

 
1.8. Franszyzy, udziały własne 
1.8.1 Franszyza integralna nie wyższa niż 100,00 zł, dla mienia pracowniczego, szyb od stłuczenia oraz 
gotówki – brak. 
1.8.2 Franszyza redukcyjna: brak. 
1.8.3 Udział własny: brak. 
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1.9 Limity w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku  - system I ryzyka/ suma 
ubezpieczenia w każdym 12 miesięcznym okresie  
1.9.1 urządzenia i wyposażenie (w tym elektronika i mienie niskocenne ) własne i dzierżawione  
 – suma ubezpieczenia dot. kradzieży z włamaniem rabunku i dewastacji 100 000,00 PLN   
1.9.2 środki obrotowe   20 000,00 PLN 
1.9.3 gotówka (w lokalu, transporcie)  10 000,00 PLN 
1.9.4 koszty naprawy zabezpieczeń   2 000,00 PLN 
1.9.5 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne 
(zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, że ich wymontowanie nie jest możliwe bez 
pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi) należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na 
zewnątrz oraz w budynkach lub budowlach stanowiących jego własność lub przez niego 
użytkowanych (np. armatura sanitarna, grzejniki, rynny np.). 
Limit 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 
1.9.6 szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia (w szczególności oszklenie, reklamy, oświetlenia, 
oszklenia gablot, lustra, solary, tablice świetlne, itp.). Podany limit dotyczy każdego 12 miesięcznego 
okresu 
 

Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia Pierwsze ryzyko 

szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia 30 000,00 PLN 

 
 

 
2. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD SZKÓD MATERIALNYCH  
 
2.1 Okres  ubezpieczenia:  
Przewidywany: od dnia 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. – podzielony na trzy 
dwunastomiesięczne okresy. 
 
2.2 Miejsca ubezpieczenia: 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie 
Zamawiającego w szczególności miejsca określone w punkcie Wykaz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Pyrzyckiego – załącznik nr 6. Sprzęt przenośny: teren EUROPY. 
 
2.3 Zakres ubezpieczenia:  
2.3.1 Zakres ubezpieczenia powinien objąć wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i 
wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności następujące 
ryzyka:  
-  ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego; 
- silny wiatr, deszcz nawalny, zalanie, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji 

wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, dym, 
sadza, osmolenie, przypalenie;  

- działanie człowieka, tj. np.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, 
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, itp., 

- działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód 
podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu; 

- działania wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi; 
- wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po 

okresie gwarancji;  
- zbyt wysokiego/ niskiego napięcia w sieci instalacji elektrycznej; 
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- pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola 
elektromagnetycznego, indukcji, itp.; 

- kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), dewastacja 
oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną.  

 
2.3.2 Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć: 
- szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu 

zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia; 
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 

niezdatnych do użytku; 
- koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia 

działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 
- koszt zakupu oprogramowania (systemu operacyjnego, oprogramowania użytkowego) w przypadku 

szkody całkowitej (np. utrata), pod warunkiem zadeklarowania jego wartości w sumie 
ubezpieczenia.  

 
2.4 Przedmiot ubezpieczenia: 
Sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny będący w posiadaniu samoistnym lub zależnym w 
okresie ubezpieczenia – ubezpieczony na sumy stałe według wartości księgowej brutto 
(początkowej). Szczegółowy wykaz sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ 
 
2.5 Suma ubezpieczenia:  

Lp. Jednostka 
Sprzęt 

stacjonarny 
(w zł) 

Sprzęt 
przenośny 

(w zł) 

1 Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 69 777,53 2 949,00 

2 Zespół Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich 3869,00 9 525,98 

3 
Zespół Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. T. Kościuszki 

169 404,39 118 958,48 

4 
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. 
Jana Brzechwy w Pyrzycach 

21 685,00 6 366,99 

3 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyrzycach 5 206,00 0,00 

4 Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach 159 355,33 0,00 

5 
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w 
Pyrzycach 

2 538,00 3 621,98 

6 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o 
Niepełnosprawności w Pyrzycach 

5 830,20  0,00 

Podsumowanie 437 665,45 zł 141 422,43 zł 

 
2.6 Franszyzy:  
2.6.1 Franszyza redukcyjna:  

− dla sprzętu o wartości do 1 000,00 zł – brak.  

− dla pozostałego sprzętu - nie więcej niż 150,00 zł w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek zajścia 
jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony 
przedmiot stosuje się tylko jedną franszyzę w wysokości 150,00 zł;  
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− dla sprzętu przenośnego: udział własny 5% wartości szkody min. 150,00 zł i nie więcej niż 
250,00 zł,  

Nie dopuszcza się wprowadzania innych franszyz lub udziałów własnych poza wyżej określonymi. 
 
2.7 Wypłata odszkodowania:  
2.7.1 Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy 
ubezpieczenia tj. wartości księgowej brutto z potrąceniem ewentualnej franszyzy redukcyjnej.  
2.7.2 Sprzęt ubezpieczony według wartości księgowej brutto niezależnie od okresu eksploatacji; dla 
sprzętu o okresie eksploatacji 6 lat i więcej dopuszcza się wypłatę odszkodowania według wartości 
rzeczywistej jednak przy maksymalnym potrąceniu zużycia technicznego w wysokości nie więcej niż 
40%. 
 
2.8 Warunki szczególne obligatoryjne do ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód 
materialnych: 
2.8.1 Ochroną objęte jest mienie podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności w 
okresie wakacyjnym, jak również mienie wyłączone z eksploatacji; 
2.8.2 Uznanie jako wystarczające zabezpieczeń opisanych w pkt. 2 dotyczących ubezpieczenia mienia 
od kradzieży z włamaniem i rabunku (warunki szczególne); 
2.8.3 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; 
 
2.9 Warunki dodatkowe obligatoryjne 

 

Lp. Nazwa klauzuli 

1 Klauzula odnowienia limitów 

2 Klauzula reprezentantów 

3 Klauzula automatycznego pokrycia 

4 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 

5 Klauzula kosztów dodatkowych 

6 Klauzula rozstrzygania sporów 

7 Klauzula zgłaszania szkód 

8 Klauzula przewłaszczenia 

9 Klauzula wypłaty odszkodowania 

10 Klauzula płatności składki lub rat składki  

2.10 Warunki dodatkowe (fakultatywne) podlegające ocenie 

A/ włączenie do zakresu ubezpieczenia kradzieży zwykłej z limitem 5 000,00 zł na jednostkę 
organizacyjną;  30pkt 

B/ objęcie ochroną ryzyka szkód spowodowanych przepięciem pomimo nieodpowiednich 
zabezpieczeń  przeciwprzepięciowych – limit 5 000,00 zł; 30pkt 

C/ włączenie klauzuli szybkiej likwidacji szkód. 30pkt 
D/ włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego. 10pkt 
 
 
3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 
3.1 Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego oraz jego jednostek 
organizacyjnych w tym również wszystkich osób za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, we 
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wszystkich jednostkach organizacyjnych, w związku z posiadanym, administrowanym, użytkowanym 
mieniem oraz prowadzoną działalnością obejmującą w szczególności: 
- wykonywanie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5. czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Tekst jednolity - Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 595 z późniejszymi zmianami); 
- wykonywanie działalności statutowej, zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także 
w trakcie realizacji zadań przez jednostki administracyjne powiatu; 
- administrowanie i zarządzanie mieniem w tym m.in. z tytułu: prowadzenia szatni, parkingów 
szkolnych oraz przy-urzędowych, parkingów strzeżonych, administrowania drogami publicznymi, 
wewnętrznymi itp.,    
-  organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych itp., 
- prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, opiekuńczej i oświatowo – wychowawczej z 
włączeniem odpowiedzialności za stołówki oraz jadalnie, 
- wykonywanie usług i sprzedaż produktów. 
 
3.2 Okres  ubezpieczenia:  
Przewidywany: od dnia 1. stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. – podzielony na trzy 
dwunastomiesięczne okresy. 
 
3.3 Miejsca ubezpieczenia: 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie 
Zamawiającego w szczególności miejsca określone w punkcie Wykaz jednostek organizacyjnych 
Powiatu Pyrzyckiego. 
 
3.4 Zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny:  
Zakres ochrony powinien objąć w szczególności: 
3.4.1 odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem 
powodującym szkodę osobową, rzeczową i związaną z prowadzeniem działalności lub posiadaniem 
mienia Ubezpieczający jest zobowiązany, w myśl przepisów prawa – niezależnie od reżimu 
odpowiedzialności (delikt, kontrakt, zbieg odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej) - do 
naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody; 
3.4.2 odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności statutowej wynikającej z 
wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5. czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Tekst jednolity - Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 595  z późniejszymi zmianami) oraz w związku z 
posiadanym  mieniem (w tym w związku z wynajmem mienia osobom trzecim), szkody wynikające 
lub powstałe w związku z prowadzoną działalnością oświatową, opiekuńczą i oświatowo – 
wychowawczą oraz posiadanym mieniem, zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający 
zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej uczniowi, 
wychowankowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju 
zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia, 
3.4.3 szkody wynikłe w trakcie lub w związku z realizacją zadań własnych powiatu oraz zadań 
zleconych z zakresu administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na 
podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie lub w związku z 
realizacją tych wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne powiatu; 
3.4.4 szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone działaniem lub zaniechaniem będące skutkiem 
wykonywania władzy publicznej, dochodzone w oparciu o art. 417, 4171, 4172 k.c.;  
3.4.5 szkody wynikłe z administrowania i zarządzania budynkami, z tytułu posiadania, 
administrowania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie, 
3.4.6 szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym powstałe 
na skutek cofnięcia się cieczy, dopuszczalny limit 100 000,00 zł 
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3.4.7 szkody powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych będących własnością oraz w 
zarządzie Powiatu Pyrzyckiego lub jednostek organizacyjnych, jak również na wydzielonych działkach 
geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach, alejkach 
parkowych, wynikłe z winy Ubezpieczonych, a w szczególności wypadki na ww. terenach 
spowodowane złym stanem technicznym nawierzchni, zalegającym śniegiem, śliską nawierzchnią, 
rozlaniem płynów i smarów, uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek, 
studzienek kanalizacyjnych, hydrantów, itp., porzuceniem wszelkiego rodzaju przedmiotów i 
materiałów, leżącymi, rosnącymi i opadającymi drzewami i konarami, elementami słupów, oprawą 
latarni i sygnalizacji świetlnej, brakiem odpowiednich znaków drogowych, awarią lub wadliwym 
działaniem sygnalizacji świetlnej, nie normatywną skrajnią poziomą i pionową ulic spowodowaną 
zadrzewieniem lub zabudową, zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia 
odprowadzające wodę z pasa drogowego, itp. 
 

Długość i rodzaj dróg będących własnością oraz w zarządzie Powiatu Pyrzyckiego: 

l.p. Rodzaj drogi Ilość km Ilość m2 

1 Krajowe – wszystkie o nawierzchni utwardzonej   

2 Powiatowe 318,951  

 W tym powiatowe twarde 290,743  

 W tym powiatowe gruntowe 29,211  

3 Gminne   

 W tym gminne utwardzone   

 W tym gminne gruntowe   

4 Ogólna powierzchnia chodników i ścieżek rowerowych   

 Krajowych   

 Wojewódzkich   

 Powiatowych  75 047,00 

 gminnych   

Automatycznie ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte drogi włączone do zarządu w okresie 
ubezpieczenia. 

 
 
Przez teren rozumie się również chodniki, oznakowanie pionowe, pozostałości po robotach służb, 
obiekty inżynierskie i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem drogi oraz utrzymaniem dróg, w 
tym również w okresie zimowym i w czasie technologicznie utrudniającym bieżące naprawy oraz 
związane z utrzymaniem skrajni jezdni. 
3.4.8 szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałe w czasie 
wykonywania prac (w tym również w przedmiocie prac) oraz po ich wykonaniu (w tym również w 
przedmiocie prac) – odpowiedzialność cywilna kontraktowa wraz z wadliwym wykonaniem robót i 
usług (completed operations liability); dopuszczalny limit 150 000,00 zł 
3.4.9 szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia 
lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy nieruchomości, ruchomości; 
3.4.10 szkody w mieniu, środkach pieniężnych przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym 
przez Ubezpieczającego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (w tym w 
szczególności w związku z prowadzeniem szatni, DPS, itp.), dopuszczalny limit 30 000,00 zł, 
3.4.11 szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych i innych, nie 
będących imprezami masowymi w rozumieniu ustawy (nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej), z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów 
sztucznych ogni.  Imprezy te organizowane są przy założeniu ilości co najwyżej 400 osób. 
Zamawiający nie dysponuje harmonogramem wszystkich imprez, 
3.4.12 szkody z tytułu roszczeń powstałych między podmiotami objętymi ubezpieczeniem (tzw. OC 
wzajemna), dopuszczalny limit 300 000,00 zł 
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3.4.13 szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz osoby którym Ubezpieczony powierzył 
wykonanie określonych czynności (z pełnym prawem do regresu ze strony Ubezpieczyciela), 
dopuszczalny limit 200 000,00 zł 
3.4.14 szkody  poniesione przez pracowników własnych Zamawiającego (w tym również pracowników 
wszystkich jednostek organizacyjnych), będące następstwem wypadków przy pracy, przy czym za 
pracownika własnego Ubezpieczającego uważa się osobę fizyczną zatrudnioną w oparciu o umowę o 
pracę lub powołania, wyboru lub mianowania oraz na podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, 
zlecenia lub innej) z tytułu, której Ubezpieczający opłaca świadczenie ZUS. Dotyczy to również 
wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osób skierowanych do wykonywania prac społecznie 
użytecznych, osób skierowanych do wykonywania prac wyrokiem sądu, osób skierowanych do prac 
interwencyjnych z Urzędów Pracy, itp., 
3.4.15 szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej, 
3.4.16 odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem 
HIV i WZW oraz spowodowane zatruciami pokarmowymi związanymi z prowadzeniem stołówek, 
jadalni, żywieniem w trakcie imprez okolicznościowych, w tym szkody polegające na zarażeniu 
salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, itp., 
3.4.17 szkody w pojazdach pracowników Ubezpieczonych lub w pojazdach pracowników innych osób 
za które Ubezpieczeni ponoszą odpowiedzialność – limit na jedno i wszystkie zdarzenia 150 000,00 
zł., 
3.4.18 szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności 
opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, 
wychowawczych i rekreacyjnych, w tym w czasie pobytu poza placówką na terenie kraju i za granicą, 
3.4.19 szkody powstałe pośrednio lub 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 - OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, 
3.4.20 szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej, 
3.4.21 szkody wyrządzone przez: wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do  
osoby wykonujących prace społecznie użyteczne, itp. - z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody za 
którą odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony podmiot, 
3.4.22 szkody w mieniu przyjętym na przechowanie celem wykonania usługi, z uwzględnieniem w 
szczególności pojazdów (np. działalność Zespołu Szkół nr 2 – Stacja Kontroli Pojazdów) – 
dopuszczalny limit 150 000,00 zł, 
3.4.23 szkody  będące następstwem pobrania, przechowania lub przetoczenia krwi bądź preparatów 
krwiopochodnych, w szczególności w związku z działalnością Domów Pomocy Społecznej, - 
dopuszczalny limit 200 000,00 zł 
3.4.24 szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością hotelarską (dotyczy w szczególności 
Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego) – dopuszczalny limit 200 000,00 zł 

 
Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). W odniesieniu 
do szkód na osobie ochroną objęty jest również obowiązek zapłaty zadośćuczynienia. 

Szkoda rzeczowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy 
ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, 
które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).  

Trigger: Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków 
powstałych  w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod 
warunkiem zgłoszenia szkody w terminach ustawowo określonych.  
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Przez „wypadek” rozumiemy zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na szkodzie 
rzeczowej lub osobowej i związane z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem. 
 

Zakres terytorialny ubezpieczenia 
Terytorium RP z rozszerzeniem o zagraniczne wyjazdy służbowe, wycieczki dzieci i młodzieży 
organizowane przez jednostki organizacyjne Powiatu. 

 

3.5 Klauzule dodatkowe obligatoryjne w brzmieniu: 
3.5.1 Klauzula płatności składki lub rat składki 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ofercie Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie 

jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4. 
2. Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do 

odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na piśmie do zapłaty zaległej kwoty. 

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki 
proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

4. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub raty składki przed początkiem okresu 
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienia ust. 1-3. 

 3.5.2 Klauzula lokalizacji 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich dowolnych 
lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do 
Ubezpieczającego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą oraz na wszystkie 
miejsca prowadzenia przez niego działalności.  
3.5.3 Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) 
Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z umów ubezpieczenia, w szczególności związane z 
dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) 
za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, bez stosowania tabel frakcyjnych. Dotyczy to 
również w szczególności umów zawieranych w ramach zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 
6 ustawy. 
3.5.4 Klauzula rozstrzygania sporów 
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie 
sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby 
ubezpieczającego.  
3.5.5 Klauzula akceptacji ryzyka 
Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy ubezpieczenia znane mu były 
fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez 
Ubezpieczającego. 
 
3.6 Zakres terytorialny:   
Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych dla których zakres terytorialny 
ograniczony zostaje do Europy. 
3.7 Suma gwarancyjna  
500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
3.7.1 Dopuszczalne limity odpowiedzialności 
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
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Dopuszczalne podlimity odpowiedzialności (poza wyżej wymienionymi): 

L.p. Ryzyko Podlimit 

1 
Szkody wyrządzone w wyniku organizowania i przeprowadzania imprez 
przez Starostwo Powiatowe i inne jednostki, (dobrowolne ubezpieczenie 
organizatora imprez) – limit tylko dla szkód rzeczowych 

250 000 zł 

2 OC z tytułu wykonywania władzy publicznej (art. 417, 4171, 4172 k.c.) 250 000 zł 

3 OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym 200 000 zł 

4 OC pracodawcy 250 000 zł 

5 
OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu 

250 000 zł 

6 OC najemcy 500 000 zł 

 
3.8 Franszyza integralna, redukcyjna: zniesione. 
3.9 Udział własny: brak 
3.10 Fakultatywne warunki ubezpieczenia 
A/ Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania czystych strat finansowych u 

poszkodowanych, z wyłączeniem wynikających z art. 417, 4171, 4172 k.c. - Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej lub 
osobowej. Sublimit: 50 000,00 zł; dopuszczalny udział własny w szkodzie 10% wartości szkody. 
20pkt 

B/ Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko powstania czystych strat finansowych u 
poszkodowanych, wynikających z art. 417, 4171, 4172 k.c.  - Ubezpieczyciel zobowiązuje się do 
pokrycia strat finansowych, nie będących następstwem szkody rzeczowej lub osobowej. Sublimit: 
50.000,00 zł; dopuszczalny udział własny w szkodzie 10% wartości szkody. 20pkt 

C/ Włączenie ryzyka rażącego niedbalstwa (w przypadku gdy ryzyko objęte jest ochroną w zakresie 
standardowym oferent powinien również zaznaczyć akceptację warunku fakultatywnego). 10pkt 

D/ Ustanawia się dodatkowy limit ponad sumę gwarancyjną na koszty wynagrodzenia 
rzeczoznawców oraz ekspertów jak również koszty obrony sadowej w tym wynagrodzenia 
adwokatów  - limit 50 000,00 zł. 20pkt 

E/ Rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w związku z naruszeniem 
praw autorskich (szkody rzeczowe i finansowe), patentów, znaków towarowych i nazw 
fabrycznych – limit 50 000,00 zł 10pkt 

F/ Włączenie klauzuli funduszu prewencyjnego. 10pkt 
G/ Włączenie klauzuli reprezentantów:  wg poniższej treści:– limit 150 000,00 zł. 10pkt 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
Ubezpieczonego przy czym przez Ubezpieczonego rozumie się osoby lub organ wieloosobowy 
(zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi dokumentami uprawnione są do 
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zarządzania Powiatem, jednostkami, zakładami budżetowymi Powiatu, podmiotami 
gospodarczymi, z włączeniem pełnomocników (Dyrektorów), prokurentów, ustanowionych przez 
te podmioty. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub 
rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które 
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony). Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia 
regresowe przeciwko pracownikom, osobom zatrudnionym na podstawie umów 
cywilnoprawnych, a także mianowania, powołania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, 
chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

  

Część 2 
Ubezpieczenia komunikacyjne  
Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne tj. pojazdy samochodowe, autobusy, ciągniki 
rolnicze, motorowery, przyczepy, pojazdy wolnobieżne będące w posiadaniu samoistnym lub 
zależnym Ubezpieczającego / Ubezpieczonego lub w posiadanie których 
Ubezpieczający/Ubezpieczony wejdzie w okresie trwania umowy. Na wniosek 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów 
najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest 
zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego).  
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  posiadaczy i użytkowników pojazdów 
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów CPV 66516100-1 
1.1 Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu  minimalna ustawowa (aktualna w momencie 
początku ochrony ubezpieczeniowej w każdym z 12 miesięcznych okresów ubezpieczenia, w ramach 
umowy generalnej) tj. zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W momencie wejścia w 
życie przepisów zmieniających wysokość sumy gwarancyjnej, składka za ubezpieczenie pozostaje bez 
zmian. 
1.2 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w 
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu) z chwilą ich 
zarejestrowania po złożeniu wniosku o ubezpieczenie pojazdu wraz z kopią dowodu rejestracyjnego. 
Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia 
rozpoczęcia ochrony.  
1.3 Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela 
dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi wymogi przepisów prawa dotyczące 
potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokumenty te będą 
dostarczone na minimum 7 dni przed początkiem kolejnego rocznego okresu ubezpieczenia z 
wyłączeniem pojazdów doubezpieczanych, dla których dokument będzie wystawiony w dniu 
zgłoszenia do ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinach pracy 
Ubezpieczyciela dokument zostanie wystawiony niezwłocznie pierwszego dnia roboczego. 
1.4 Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 
dni od początku tego okresu. 
1.5 Zestawienie  pojazdów  zgłoszonych  do  ubezpieczenia  –  Załącznik nr 6 
16. Automatyczne objęcie ochroną pojazdów których przepadek orzeczono na rzecz Powiatu 
Pyrzyckiego (z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu). 
1.7 Okres ubezpieczenia: trzy kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem 
ekspiracji polis poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 6 
 
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów powstałych w 
związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych CPV 66512100-3 
2.1 Suma ubezpieczenia -  10 000,00 PLN zł/osobę. 
2.2 Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć trwałe 
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności 
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podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w 
przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i 
wyładunku pojazdu. 
2.3 Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 
wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego 
uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 
procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
2.4 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w 
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim 
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, 
jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku ubezpieczeniowego, oraz 
na następne okresy roczne zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej. 
2.5 Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w 
proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie 
będą potrącane koszty manipulacyjne. 
2.6 Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 
dni od początku tego okresu. 
2.7 Franszyza: brak 
2.8 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 6 
2.9 Okres ubezpieczenia: trzy kolejne 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem 
ekspiracji polis poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 6 
 
3. Ubezpieczenie autocasco CPV 66514110-0 
3.1 Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody polegające na 
uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody 
powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym 
pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami (pochodzącymi zarówno z zewnątrz jak i 
wewnątrz pojazdu), działania osób trzecich w tym dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, 
wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania 
czynnika termicznego lub chemicznego (pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu), kradzieży 
pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu 
krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany 
był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. Wyłączone są szkody w czasie kiedy ubezpieczony pojazd 
nie miał aktualnych badań technicznych, tylko w takim zakresie jakim fakt ten miał wpływ na 
powstanie lub rozmiar szkody. 
3.2 Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez jakichkolwiek potrąceń. Zwrot 
kosztów zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu za okres nie krótszy niż trzech dni po dokonaniu 
oględzin przez Ubezpieczyciela i sporządzeniu kalkulacji szkody oraz zwrot kosztów holowania lub 
transportu uszkodzonego pojazdu z miejsca zdarzenia – do wysokości dodatkowego limitu ponad 
sumę ubezpieczenia (10% sumy ubezpieczenia pojazdu). 
3.3 Zakres terytorialny – Europa, z wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk kradzieżowych na 
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii,  
3.4 Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej określanej na podstawie katalogów INFO-EXPERT lub 
EUROTAX aktualnie w dniu przyjęcia do ubezpieczenia – do wyboru przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub z uwagi na specyfikę pojazdów przyjmuje się do 
ubezpieczenia sumy (wartości) określone dla poszczególnych pojazdów przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość fakturowa. W ramach 
określonej sumy ubezpieczenia (odpowiednio powiększonej) objęte jest ubezpieczeniem 
wyposażenie dodatkowe z limitem odpowiedzialności 1 500 PLN (bez konieczności jego specyfikacji). 
3.5 Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie (w 
szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim 
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pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, 
jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego okresu ubezpieczenia 
ubezpieczeniowego, oraz na następne okresy zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej.  
3.6 Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 
dni od początku tego okresu. 
3.7 Franszyza / udziały własne: franszyza integralna nie większa niż 200,00 zł na zdarzenie, brak 
franszyz redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych. 
3.8 Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowozakupowanych w 
przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu 
u tego samego Ubezpieczyciela dopuszcza się również przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia na 
podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń. 
3.9 Zwrot udokumentowanych kosztów holowania pojazdu z miejsca zdarzenia ponad limit określony 
3.9 Objęcie ubezpieczeniem ryzyk dodatkowych będzie oceniane punktami za fakultatywny zakres 
ubezpieczenia: 
A/ zniesienie franszyzy integralnej; 
B/ nieredukcyjność (tj. niewyczerpywalność) sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty 

odszkodowania (nie dotyczy szkód całkowitych). 
C/ uznanie  deklarowanych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wartości pojazdów i przyjęcie 

ich jako obowiązujące sumy ubezpieczenia,  w przypadku szkody całkowitej wysokość 
odszkodowania wypłacana w kwocie deklarowanej sumy ubezpieczenia dla danego pojazdu; 

3.10 Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 6 
3.11 Okres ubezpieczenia. Polisy na poszczególne pojazdy wystawione będą na okresy ubezpieczeń 
zgodnie z wykazem (załącznik nr 6). 
 
4. Ubezpieczenie Assistance 
Zgodnie z oferowanym przez Wykonawcę zakresem, bezskładkowo, jako dodatkowe ubezpieczenie 
do zawartego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub autocasco lub 
następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem pojazdów. 
 
 
Postanowienia dodatkowe (obligatoryjne) do ubezpieczeń komunikacyjnych 
 
1) Klauzula zgłaszania szkód – ubezpieczenie autocasco 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ofercie Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia terminu na 
zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zapis: 
„Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do pierwszego 
dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU.” 
40pkt 
2) Klauzula płatności składki lub rat składki – ubezpieczenie autocasco, nnw 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ofercie Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego w umowie 

jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4. 
2. Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do 

odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na piśmie do zapłaty zaległej kwoty. 

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki 
proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 
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4. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub raty składki przed początkiem okresu 
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienia ust. 1-3. 

30pkt 
 
3) Klauzula ratalna - wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych w ofercie Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku rozłożenia  płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z 
tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/Ubezpieczony  nie może zostać zobowiązany 
do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż 
określone w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie 
potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. 
30pkt 
 


