
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

Zamawiający: Gmina Wschowa Strona 1 z 26 

Załącznik nr 1 do SIWZ: Postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji wszystkich części zamówienia 
oraz dane do oceny ryzyka. 

1. Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz mienia oraz liczba ubezpieczonych 
osób może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 
28.12.2020 r. osób i mienia według stanu na dzień 27.12.2020 r., w tym nowo zakupionego, według 
stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega sobie również 
prawo do korekty sum ubezpieczenia, a także – w przypadku pominięcia jakiegoś składnika mienia –  
do modyfikacji jego wykazu. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą 
wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu postępowania  
w sprawie zamówienia publicznego. Obowiązującą w każdej umowie ubezpieczenia jest wskazana 
poniżej klauzula: 

1) Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty 
innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej tj. po zebraniu danych, a jednocześnie przed 
początkiem okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość 
środków trwałych wg stanu z dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.  

2) Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie 
do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

3) Odpowiedzialność ubezpieczyciela – na mocy niniejszej klauzuli – ograniczona jest do aktualizacji 
sumy ubezpieczenia nie większej niż 30% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. Pierwsza 
aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub likwidacją 
środków trwałych. 

4) Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy 
ubezpieczenia zostanie rozliczona w polisach lub aneksach do polis, wystawionych przez 
ubezpieczyciela, w ciągu 14 dni od otrzymania zaktualizowanych wykazów mienia. Klauzula ma 
zastosowanie do każdego z okresów ubezpieczenia. 

2. Dane zawarte w załączniku nr 1f do SIWZ przedstawiają stan na dzień 19.11.2020 r. 

3. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia polegającego na spowodowaniu szkody 
osobowej, rzeczowej lub czystej straty finansowej, w tym utraconych korzyści, albo wynikające z tej 
samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje 
się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszej szkody (szkoda seryjna). Odnosi się to również  
do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach  
i postanowieniach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą 
w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie. 

4. Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka i mienie 
wskazane w załącznikach do SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną 
ofertą. 

5. Ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień 
składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie 
ryzyk określonych w SIWZ, mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. 
Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez wykonawcę nie przewidują 
wymaganego zakresu ochrony, przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogów 
SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków 
ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

6. Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i szczegól-
nych warunków ubezpieczenia. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, 
ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 
r. o ochronie przeciwpożarowej - w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów 
ubezpieczenia wskazanych w SIWZ. 

7. Zamawiający nie stawia jednak wymogu, aby wykonawca posiadał ogólne warunki ubezpieczenia  
dla każdego rodzaju ubezpieczenia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, z uwagi na fakt,  
że postanowienia SIWZ i umowy mają pierwszeństwo przed ustaleniami tego rodzaju dokumentów.  
W przypadku braku warunków odpowiadających ubezpieczeniu zawartemu w SIWZ w sprawach 
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nieuregulowanych przez zamawiającego będą miały zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy 
prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ewentualnie inne ogólne lub szczególne warunki 
ubezpieczenia wskazane przez wykonawcę, w zakresie niestojącym w sprzeczności z wymaganiami 
SIWZ. 

8. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek rocznych wynikających ze złożonej 
oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń. 

9. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny 
ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku 
z wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń. 

10. Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia  
za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania 
składki minimalnej z polisy. 

11. W odniesieniu do jakichkolwiek z ubezpieczeń wykonawca rezygnuje ze stosowania składki minimalnej 
z polisy, bez względu na długość okresu ubezpieczenia. 

12. W przypadku zaistnienia konieczności zwrotu składki ubezpieczeniowej przez wykonawcę, w jakim-
kolwiek przypadku, zwracana jest ona bez żadnych potrąceń i bez odliczania: kosztów administra-
cyjnych, manipulacyjnych, akwizycyjnych, itp. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia 
należy się także w przypadku szkody całkowitej, chyba że zamawiający odtworzył przedmiot 
ubezpieczenia i kontynuuje umowę ubezpieczenia – wówczas zwrot składki nie następuje, 
a zamawiający reguluje kolejne jej raty, jeśli ustalono płatność ratalną. 

13. Składka ubezpieczeniowa w pełnym roku ubezpieczeniowym (polisowym) płatna będzie zasadniczo  
w 4 równych ratach kwartalnych. W przypadku okresów ubezpieczenia krótszych od 1 roku składka 
lub raty składki płatne będą w terminach określonych w ramach odrębnych ustaleń. 

14. Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić - na wniosek - w odrębnych certyfikatach lub zaświadcze-
niach wysokość składki ubezpieczeniowej przypadającej na dany podmiot objęty zamówieniem  
(w przypadku tzw. ubezpieczeń wspólnych, tj. np. w systemie pierwszego ryzyka oraz w zakresie OC). 

15. Zwrot składek może odbywać się – na wniosek ubezpieczającego - poprzez obniżenie następnych rat 
składki. 

16. Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do niektórych ubezpieczonych pozycji może istnieć 
konieczność wystawienia odrębnych polis (np. w przypadku cesji, dzierżawy). 

17. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT, jeśli podmioty objęte zamówieniem nie 
dokonają jego odliczenia oraz bez podatku VAT, gdy podmioty te dokonają odliczenia podatku. 
Ubezpieczony nie jest zobowiązany przedstawić ubezpieczycielowi faktury za naprawę szkody. 

18. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia/gwarancyjne i limity lub 
podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym (w tym określone w klauzulach) oraz zaakce-
ptowane przez wykonawcę w zakresie fakultatywnym (w tym określone w klauzulach), obowiązują 
w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w pełnej wysokości w umowach zawiera-
nych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości 
przedmiotu ubezpieczenia w dobrowolnych ubezpieczeniach mienia systemem sum stałych lub liczby 
ubezpieczonych osób (i jednostek OSP). 

19. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów lub podlimi-
tów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do specyfikacji jest 
niedopuszczalne. 

20. Nie obowiązują jakiekolwiek okresy karencji w odniesieniu do ryzyk wymienionych w SIWZ. 

21. W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której 
odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie 
ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) 
i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały 
postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które 
w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, 
mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne.  

22. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty 
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odszkodowania, lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopeł-
nienia przez zamawiającego (ubezpieczającego lub ubezpieczonego) wymienionych w nich obowią-
zków, nie będą miały one zastosowania, jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub 
nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również do nieprzekazania 
lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową 
ubezpieczenia. 

23. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty 
odszkodowania przez wykonawcę za niewypełnienie przez zamawiającego (ubezpieczającego lub 
ubezpieczonego) obowiązków umownych, to postanowienie takie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, 
gdy było to główną i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże 
w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub 
zwiększenie się szkody. 

24. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia określają w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, 
zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło,  
albo też wymieniają przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne lub istotne, to postano-
wienia takie nie mają zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takiej sytuacji przez wykonawcę 
prawa do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również skutku w postaci 
natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. Zamiast takiego rodzaju postanowień zastoso-
wanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy 
Kodeksu cywilnego, dotyczące umowy ubezpieczenia. 

25. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia, lub wykonawca w odpowiednim wezwaniu 
zobowiązuje ubezpieczającego lub ubezpieczonego do usunięcia zagrożeń lub szczególnych zagrożeń, 
za wypełnienie tego zobowiązania uznaje się podjęcie działań zmierzających do minimalizacji tych 
zagrożeń, nawet jeśli działania takie okazałyby się nieskuteczne.    

26. Jeżeli zamawiający (ubezpieczający lub ubezpieczony) na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże 
wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie 
skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy wypłaty 
odszkodowania lub jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych. 

27. Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia 
i ustalenia okoliczności związanych ze szkodą – niezależnie od wysokości zgłoszonego roszczenia 
(np. ustalenie przebiegu zdarzenia, jego stanu faktycznego, ustalenie osoby sprawcy, określenie 
zasadności roszczenia) oraz wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania  
na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 

28. W przypadku szkody częściowej wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości szkody, 
maksymalnie do wysokości podanej sumy ubezpieczenia, powiększonej o limity wynikające z klauzul  
i warunków dodatkowych. 

29. Poszczególne umowy ubezpieczenia zawarte w następstwie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie 
zamówienia publicznego i zawartej na tej podstawie umowy nie ulegają rozwiązaniu bez zgody 
zamawiającego, także w przypadku szkody całkowitej, jeśli zamawiający (ubezpieczający/ 
ubezpieczony) przystąpił do odtworzenia (naprawy) przedmiotu ubezpieczenia. Ochrona ubezpiecze-
niowa może ustać wyłącznie w sytuacji złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli o nieodtwa-
rzaniu dotkniętego szkodą całkowitą przedmiotu ubezpieczenia. 

30. Żadnej ze stron umowy ubezpieczenia nie przysługuje prawo do wypowiedzenia lub rozwiązania  
tej umowy w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. 

31. Jeżeli zapisy opisu przedmiotu zamówienia oraz ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia 
będą budziły jakiekolwiek wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, to we wszystkich takich 
przypadkach będą one zawsze interpretowane na korzyść zamawiającego. 

32. We wszystkich rodzajach ubezpieczeń zniesione zostaje prawo ubezpieczyciela do regresu wobec 
pracowników i osób, za które zamawiający ponosi odpowiedzialność. Postanowienie niniejsze nie dotyczy 
sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, 
substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz przypadków wskazanych w art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych. 
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33. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność zamawiającego  
i podmiotów objętych zamówieniem lub będące w jego/ich posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie)  
na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku nie będą 
wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia 
ponosić będzie zamawiający. 

34. Niektóre spośród składników mienia zamawiającego lub podmiotów objętych zamówieniem mogą nie 
posiadać wyodrębnionej pozycji w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość mogła zostać dołączona 
na etapie zakończenia inwestycji lub z innych powodów do wartości nieruchomości lub innych środków 
trwałych. Fakt ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, a wystarcza-
jącym dowodem dla wykonawcy, że dotknięte szkodą mienie znajdowało się we władaniu zamawia-
jącego (lub ubezpieczonych podmiotów) będzie złożone przez niego oświadczenie. 

35. W przypadku braku szczegółowego wykazu ubezpieczonego mienia ubezpieczyciel nie może także 
żądać szczegółowych wykazów mienia, gdy w załącznikach do specyfikacji lub we wnioskach ubezpie-
czeniowych mienie to podane zostało w formie łącznej sumy ubezpieczenia (np. maszyny, urządzenia 
i wyposażenie). Poszkodowany zobowiązany jest przedłożyć dokument księgowy (wyciąg z ewidencji 
środków trwałych, faktura zakupu) lub inny potwierdzający tytuł prawny do użytkowania mienia. 

36. Wykonawca akceptuje obligatoryjne zasady likwidacji szkód określone w załącznikach do SIWZ. 

37. W przypadkach odnoszących się do zakresu ubezpieczenia, klauzul dodatkowych oraz do zapisów 
niniejszego załącznika, gdy mowa jest o ubezpieczającym, ubezpieczonym lub zamawiającym bądź użyte 
zostanie określenie jednostka należy przez to rozumieć wszystkie podmioty objęte ubezpieczeniem 
(ubezpieczonych), zamawiający bowiem w ramach postępowania występuje o objęcie ochroną ubezpie-
czeniową Gminy Wschowa, Urzędu Miasta oraz wszystkich jednostek ochotniczej straży pożarnej, 
zarówno w odniesieniu do posiadanego przez nie mienia jak i prowadzonej działalności. 

38. Podstawą działalności zamawiającego i podmiotów objętych zamówieniem są m.in. następujące akty 
prawa powszechnego i lokalnego (zawsze w ich aktualnym brzmieniu): 
− ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
− ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
− ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
− ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
− inne szczególne przepisy ustawowe i wykonawcze, a także przepisy prawa miejscowego oraz 

statuty, regulaminy poszczególnych podmiotów objętych zamówieniem. 

39. Wykaz podmiotów objętych zamówieniem  

 

Gmina Wschowa (Regon: 411050787, NIP: 9251931551) realizująca wraz z Urzędem Miasta i Gminy 
kultury zadania własne i zlecone Gminy, określone w obowiązujących przepisach prawa oraz  
wynikające z zawartych porozumień, a także jednostki OSP: 

1. Jednostka OSP Dębowa Łęka 

Dębowa Łęka 59, 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-605 
Regon:971277557 
 

2. Jednostka OSP Hetmanice 

Hetmanice 37b, 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-545 
Regon:971277681 
 

3. Jednostka OSP Kandlewo 

Kandlewo 32 
67-400 Wschowa 
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NIP: 925-18-29-516 
Regon:971277675 
 

4. Jednostka OSP Konradowo 

Konradowo 2, 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-485 
Regon:971277669 
 

5. Jednostka OSP Lgiń 

Lgiń 74, 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-404 
Regon:971277646 
 

6. Jednostka OSP Łysiny 

Łysiny 31, 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-539 
Regon:971277652 
 

7. Jednostka OSP Łysiny-Wygnańczyce 

Wygnańczyce 35, 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-580 
Regon:971277586 
 

8. Jednostka OSP Olbrachcice 

Olbrachcice 38a 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-491 
Regon:971277617 
 

9. Jednostka OSP Osowa Sień 

Osowa Sień 90a, 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-597 
Regon:971277729 
 

10.  Jednostka OSP Przyczyna Górna 

Przyczyna górna 24, 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-574 
Regon:971277600 
 

11. Jednostka OSP Siedlnica 

Siedlnica 134a 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-522 
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Regon:971277698 
 

12. Jednostka OSP Wschowa 

Ul. Kazimierza Wielkiego 6, 
67-400 Wschowa 
NIP: 925-18-29-568 
Regon:971277570 
 
 

40. Zakres działalności podmiotów objętych zamówieniem może ulegać zmianie. 

41. Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (szkodowość) zawiera załącznik nr 1f do SIWZ, zakładka nr 5. 

42. Zamawiający posiada jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, 
za które ponosi odpowiedzialność. Wskazane jednostki w ramach akcji i działań ratowniczych 
podejmują czynności – w tym na zlecenie zamawiającego – w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub 
środowiska, a także likwidacji przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego 
miejscowego zagrożenia. Akcje i działania ratownicze, w których uczestniczą jednostki Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być zarówno odpowiedzią na zdarzenia 
i zagrożenia nagłe, jak i wynikać z zaplanowanego usuwania zagrożeń występujących na terenie 
zamawiającego. 

43. Zamawiający posiada na swoim terenie drzewostan, w tym obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 
pomniki przyrody. Z tego tytułu może być mu przypisana odpowiedzialność.  

44. Zamawiający wraz z podmiotami objętymi zamówieniem może podejmować współpracę z innymi 
osobami lub podmiotami, w tym m.in.: z organizacjami społecznymi lub pozarządowymi, organizacjami 
pożytku publicznego i zrównanymi z nimi, ze stowarzyszeniami, zrzeszeniami, fundacjami, kościołami, 
związkami wyznaniowymi, spółdzielniami, innymi związkami, klubami sportowymi, pozostałymi 
organizacjami, instytucjami, osobami fizycznymi, osobami prawnymi, indywidualnymi lub zbiorowymi, 
a także z jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej itp., w celu realizacji zadań jednostki 
samorządu terytorialnego (wspieranie lub powierzenie przez zamawiającego wykonania, lub 
wykonywania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie, lub finansowanie jego realizacji, 
a także przypadki bez udzielenia dotacji). Za działania osób i podmiotów biorących udział w realizacji 
zadań jednostki samorządu terytorialnego zamawiającemu może być przypisana odpowiedzialność lub 
współodpowiedzialność. Odpowiedzialność taka lub współodpowiedzialność może być również 
przypisana zamawiającemu lub podmiotom objętym zamówieniem w sytuacji wspierania, z włącze-
niem finansowania, lub współfinansowania rozmaitych wydarzeń i inicjatyw (w tym imprez),  
lub przyjmowania patronatu w tych inicjatywach, lub organizowanych wydarzeniach. 

45. Zamawiający i podmioty objęte zamówieniem są organizatorami i współorganizatorami imprez,  
w tym imprez masowych. 

46. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne lokalizacje, w tym wymienione w wykazach mienia 
i przyszłe zamawiającego, z uwzględnieniem terenów zielonych, zabytków i pomników przyrody, 
parków, placów zabaw, boisk, obiektów sportowych i rekreacyjnych wraz z infrastrukturą, skwerów, 
placów, ulic, chodników, miejsc pamięci narodowej, pomników oraz obiektów małej architektury itp. 

47. Zamawiający informuje, że w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wraz z załącznikami i w umowie w sprawie zamówienia zastosowanie będą 
miały obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków 
ubezpieczenia wykonawcy, któremu udzielone zostanie zamówienie. Przy czym żadne dodatkowe 
ustalenia nie mogą pozbawić zamawiającego ochrony, jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu 
zamówienia (zakres i przedmiot ubezpieczenia) i umowie – oznacza to, że sprzeczne z nimi wyłączenia 
odpowiedzialności i inne, podobne zapisy, nie będą miały zastosowania. 

48. Strony umowy w sprawie zamówienia i poszczególnych umów ubezpieczenia zobowiązują się  
do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych, które mogą być wykorzystywane 
wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 

49. Informacja o brokerze ubezpieczeniowym. 
W przygotowaniu, wdrożeniu i obsłudze programu ubezpieczeniowego (szczegółowego opisu przedmiotu 
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zamówienia) uczestniczy broker ubezpieczeniowy, Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. 
Wykonawca wynagradza prowizyjnie Inter-Broker sp. z o.o. w formie kurtażu brokerskiego według 
stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres obowiązywania umowy na 
wykonanie zamówienia wynikający z SIWZ. Kurtaż brokerski stanowi wynagrodzenie Inter-
Broker sp. z o.o. za pośredniczenie w zawarciu umów ubezpieczenia, za czynności przygotowawcze 
prowadzące do ich zawarcia, a także za obsługę ubezpieczeń Zamawiającego. Bez względu na to, które ze 
wskazanych czynności są lub będą wykonywane przez Inter-Broker sp. z o.o., kurtaż brokerski jest 
niepodzielny i przysługuje spółce w całości. Żaden inny pośrednik ubezpieczeniowy nie może otrzymać, 
w części lub w całości, kurtażu brokerskiego należnego – według ustalonych powyżej zasad – spółce Inter-
Broker. W przypadku rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny umowy serwisu brokerskiego wiążącej Inter-
Broker sp. z o.o. i zamawiającego, Inter-Broker zachowuje prawo do kurtażu brokerskiego, do końca trwania 
umów ubezpieczenia lub umów gwarancji ubezpieczeniowych zawartych przy jego udziale, lub 
wynikających z opracowanego przez niego programu ubezpieczeniowego, bądź w oparciu o wynegocjowane 
przez niego warunki. 

50. Klauzula praw autorskich.  
Inter-Broker sp. z o.o. informuje, że program ubezpieczeniowy zawarty w niniejszym dokumencie stanowi 
utwór w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 r. 
nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Autorskie prawa majątkowe do niniejszego dokumentu przysługują spółce Inter-
Broker, która ma prawo dysponowania nimi na wszelkich polach eksploatacji. Wszelkie kopiowanie, 
dystrybucja lub modyfikacja materiałów objętych niniejszym dokumentem, w wersji elektronicznej, 
w postaci drukowanych materiałów, bądź w jakiejkolwiek innej formie, a także użycie przedmiotowego 
dokumentu w całości lub jakiejkolwiek jego części bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Inter-
Broker sp. z o.o. jest surowo zabronione. Powyższe nie dotyczy pracy z niniejszym dokumentem, związanej 
z przygotowaniem oferty przetargowej.   
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Załącznik nr 1a do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów 
mechanicznych Gminy Wschowa, dotyczący części I zamówienia. 

1. Przedmiot ubezpieczenia. 

Pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym, rejestracji w RP, a także pojazdy mechaniczne niepodlegające takiemu 
obowiązkowi, stanowiące własność ubezpieczającego, ubezpieczonego lub użytkowane na podstawie 
umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy 
i innych uregulowań prawnych. 

1.1. Wykaz pojazdów zawiera załącznik nr 1f do SIWZ, zakładka nr 4. 

2. Zakres ubezpieczenia. 

2.1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – zgodnie z ustawą 
z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

2.1.1. Obszar odpowiedzialności: terytorium RP oraz na zasadzie wzajemności – zdarzenia 
powstałe na terytoriach państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Jednolitego 
Porozumienia między Biurami Narodowymi (Regulaminu Wewnętrznego). 

2.1.2. Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą). 

2.1.3. Dotyczy: wszystkie pojazdy z załącznika nr 1f do SIWZ, zakładka nr 4 i nabywane w okresie 
wykonywania zamówienia, według potrzeb ubezpieczającego. 

2.1.4. W trakcie realizacji zamówienia ubezpieczający może występować do ubezpieczyciela 
o zawarcie umowy ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu 
Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona 
Karta – ubezpieczenie bezskładkowe). 

2.1.5. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmować może 
także pojazdy, w stosunku do których zamawiający stał się posiadaczem na podstawie 
przepisu art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Początek 
okresu ubezpieczenia: od dnia zaistnienia obowiązku ubezpieczenia, wskazanego we 
wniosku ubezpieczeniowym, z zastrzeżeniem, że data ta nie może być wcześniejsza niż 
dzień przekazania wniosku ubezpieczycielowi. Pierwsza rata składki za ubezpieczenie 
OC takiego pojazdu płatna będzie w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od daty 
wystawienia dokumentu ubezpieczeniowego. Rozliczenie składki za niewykorzystany 
okres ubezpieczenia w przypadku likwidacji pojazdu (złomowania) następować będzie 
według zasady „co do dnia”, za faktyczny okres ochrony, według wzoru wskazanego  
w umowie w sprawie zamówienia. 

2.2. Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. 

2.2.1. Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaże-
rów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia albo 
śmierci i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności 
podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu  
i w przypadku zatrzymania i postoju, podczas dokonywania w czasie podróży koniecznej 
naprawy, a także podczas załadunku i wyładunku pojazdu. 

2.2.2. Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł/1 os. 

2.2.3. Obszar odpowiedzialności: RP i kraje europejskie. 

2.2.4. Dotyczy: wskazane pojazdy z załącznika nr 1f do SIWZ, zakładka nr 4 i nabywane w okresie 
wykonywania zamówienia, według potrzeb ubezpieczającego. Ubezpieczenie NNW dotyczy 
także pojazdów nieposiadających tablic rejestracyjnych. 

2.3. Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco. 

2.3.1. Zakres ubezpieczenia: pełny, w systemie wszystkich ryzyk, obejmujący uszkodzenie, utratę 
bądź całkowite lub częściowe zniszczenie ubezpieczonego pojazdu i wyposażenia oraz 
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utratę elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli 
ubezpieczającego/ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, 
w szczególności obejmujący szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu 
polegające m.in. na: 
1) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub 

postojem, wskutek wypadku, zderzenia pojazdów lub zderzenia z osobami, 
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz ubezpieczonego pojazdu; 

2) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek zdarzeń 
losowych, w szczególności w wyniku pożaru, osmalenia, wybuchu, powodzi, 
zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu, opadu atmosferycznego lub działania 
innych sił przyrody, zapadania i usuwania się ziemi, nagłego działania czynnika 
termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, a także pożaru lub 
wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu; 

3) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia w wyniku wypadnięcia 
z trasy, dachowania, wpadnięcia w poślizg, nawet jeśli nie zaistniała przyczyna 
zewnętrzna tych zdarzeń; 

4) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek przedostania się 
do niego cieczy z powodu intensywnego deszczu lub w wyniku wydostania z przewo-
dów i urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych lub grzewczych, z włączeniem szkód 
powstałych wskutek zassania cieczy przez silnik; 

5) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek dostania się 
wody do wnętrza pojazdu; 

6) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia powstałym w wyniku 
samoistnego otwarcia w trakcie jazdy pokrywy silnika (maski) lub bagażnika; 

7) uszkodzeniu powstałym w ubezpieczonym pojeździe, zwłaszcza w układzie 
zawieszenia lub układzie jezdnym pojazdu, wskutek wjechania przez pojazd 
w nierówności na drodze; 

8) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia wskutek wjechania  
zbyt wysokim pojazdem pod należycie oznakowany wiadukt, tunel lub most oraz 
wskutek wjechania za wysokim pojazdem do należycie oznakowanego parkingu 
podziemnego; 

9) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia powstałym w wyniku 
samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym; 

10) uszkodzeniu lub zbiciu szyb pojazdu; 
11) uszkodzeniach wyrządzonych w pojeździe przez przewożony w nim ładunek, który 

na skutek działania sił fizycznych, mechanicznych lub sił przyrody przemieścił się, 
zerwał z zamocowań lub został zniszczony, pod warunkiem, że ładunek był 
prawidłowo zamocowany i zabezpieczony, zgodnie z przeznaczeniem pojazdu 
i adekwatnie do masy ładunku; 

12) zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia, również w sytuacji, gdy uszkodzeniu uległo 
jedynie ogumienie na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego zakresem 
ubezpieczenia, za wyjątkiem uszkodzenia ogumienia przez osoby trzecie, 
polegającego na celowym przebiciu – limit odpowiedzialności wynosi 3 000,00 zł  
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (limit wspólny dla 
wszystkich pojazdów); 

13) uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą 
udzielenia pomocy medycznej; 

14) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub 
postojem wskutek działania osób trzecich, w tym również włamania, dewastacji 
i wandalizmu; 

15) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu lub jego wyposażenia przez osoby trzecie 
w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 
k.k.); 

16) kradzieży pojazdu lub jego części, przez którą rozumie się: 
a) kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.); 
b) kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego części lub wyposażenia; 
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c) kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 280 k.k., tzw. rozbój). 

Ubezpieczenie auto casco nie dotyczy: 

a) szkód eksploatacyjnych, tzn. ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności  
za szkody polegające na zużyciu, korozji, utlenieniu lub zawilgoceniu pojazdu,  
jego części lub wyposażenia, jeśli nie doszło do wypadku ubezpieczeniowego 
objętego umową ubezpieczenia i uszkodzenia lub utraty pojazdu, jego części  
lub wyposażenia w wyniku takiego zdarzenia (por. także pkt 4.16 poniżej), 

b) szkód powstałych wskutek skażenia lub zanieczyszczenia środowiska lub 
ubezpieczonego pojazdu odpadami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r. o odpadach albo zanieczyszczeniami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska, emitowanymi do otoczenia. 

2.3.2. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe podczas kierowania pojazdem 
nieposiadającym ważnego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał 
wpływu na powstanie szkody. Rozszerzenie dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda 
wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego. 

2.3.3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszcze-
niu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu, umożli-
wiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 
Ubezpieczyciel zwróci również poniesione i udokumentowane koszty wymiany zamków, 
wkładek zamków, wyłącznika zapłonu, odpowiednich sterowników oraz przekodowania 
modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty lub zniszczenia kluczy-
ków (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). Ubezpieczający jest 
zobowiązany zgłosić kradzież kluczyków lub innego urządzenia służącego do otwierania 
pojazdu na Policję. 

2.3.4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty związane z wymianą płynów eksploata-
cyjnych w przypadku uszkodzenia odpowiednich układów silnika ubezpieczonego 
pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia. 

2.3.5. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność za uszkodzenia lub całkowite 
zniszczenie w pojazdach powstałych w przypadku samozapłonu. 

2.3.6. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe, gdy pojazd znajdował się w zakładzie 
naprawczym i/lub w serwisie, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również podczas 
jazd przed lub po naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego zakładu,  
z zachowaniem prawa regresu do przedsiębiorcy wykonującego powyższe czynności. 

2.3.7. Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty poza 
Europą, z wyłączeniem – w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz uszkodzenia, utraty lub 
całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania 
czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu – terytorium Rosji, Białorusi, 
Ukrainy i Mołdawii.  

2.3.8. W odniesieniu do pojazdów, za rozszerzenie obszaru odpowiedzialności o ryzyko 
kradzieży pojazdu i o pozostałe wyłączone powyżej ryzyka w granicach geograficznych 
Europy na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii ubezpieczający zapłaci 
dodatkową (uzupełniającą) składkę, w wartości nie większej niż 40% dotychczasowej 
składki auto casco danego pojazdu. Przy tym udział własny w każdej szkodzie wynosić 
będzie 15% jej wartości. 

2.3.9. W przypadku określonym w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym ubezpieczyciel pokryje koszty dodatkowego badania technicznego,  
o którym mowa w art. 31 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpiecze-
niowej i reasekuracyjnej. 

2.3.10. Dotyczy: wskazane pojazdy z załącznika nr 1f do SIWZ, zakładka 4 z podaną sumą 
ubezpieczenia lub wskazane jako wymagane do ubezpieczenia oraz nabywane w okresie 
wykonywania zamówienia, według potrzeb ubezpieczającego. 
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3. Zasady zawierania umów. 

3.1. Warunki, składki i stawki taryfowe. 

3.1.1. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność warunków, składek i stawek taryfowych rocznych 
wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich 
rodzajach ubezpieczeń, z zastrzeżeniem zmiany obowiązujących przepisów prawa. 

3.1.2. Składki i stawki taryfowe za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów, wynikające 
ze złożonej oferty będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do 
ubezpieczenia w trakcie roku.  

Niniejsze postanowienie dotyczy także pojazdów przejętych przez ubezpieczającego, przy 
czym z uwagi na mniejsze ryzyko związane z posiadaniem tego typu pojazdów, możliwe 
będzie negocjowanie z ubezpieczycielem niższych składek, niż zaproponowane w ofercie. 

3.1.3. Składki roczne za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży auto casco muszą być 
naliczane od aktualnej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego wartości rynko-
wej pojazdu. Suma ta będzie ustalana w każdym rocznym okresie ubezpieczenia odrębnie. 

3.1.4. Polisy potwierdzające obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 
pojazdów mechanicznych (OC), ubezpieczenie auto casco (AC), ubezpieczenie następstw 
nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW) oraz ubezpieczenie assistance 
(Ass) będą wystawiane na pełen roczny okres ubezpieczenia, rozpoczynający się w terminie 
wykonania zamówienia od następnego dnia od dnia wygasania dotychczasowych umów. 
W odniesieniu do pojazdów, których termin ubezpieczenia AC, Ass lub NNW różni się od 
terminu ubezpieczenia obowiązkowego OC, w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenie 
AC, Ass i NNW będzie wyrównywane na dzień końca ubezpieczenia OC.  

3.1.5. Zamawiający przewiduje również możliwość wyrównywania wszystkich okresów 
ubezpieczeń: obligatoryjnie dla wykonawcy, jeśli zamawiający wyrazi taką wolę. Za datę 
wyrównania należy przyjąć dzień 31.12.2020 roku, a za początek ochrony po wyrównaniu 
okresów ubezpieczenia – dzień 01.01.2021 roku. Dla wszystkich pojazdów nabytych po dniu 
31.12.2020 roku również realizowane będzie wyrównanie okresów ubezpieczenia, 
z zachowaniem przepisów ustawy dotyczących 12-miesięcznego okresu umowy 
ubezpieczenia. Rozliczenie składki następować będzie „co do dnia”, za faktyczny okres 
ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki 
minimalnej z polisy. 

3.1.6. Ubezpieczyciel akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki 
„co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną 
ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy (bez względu na długość okresu 
ubezpieczenia). 

3.2. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia. 

3.2.1. Zarówno pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie, wykazane w SIWZ, jak 
i włączane do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy 
kupowane jako fabrycznie nowe) będą przyjmowane do ubezpieczenia OC, AC, Ass i ZK bez 
konieczności dokonywania oględzin, jedynie na podstawie dokumentacji fotograficznej 
(wykonanej jednakże na wniosek wykonawcy – dotyczy ubezpieczenia auto casco) oraz 
oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń lub zaświadczenia o przebiegu 
ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. 

3.2.2. Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub wzięte w leasing w czasie 
trwania ubezpieczenia będą objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na 
podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji 
pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Brak wcześniejszego 
zgłoszenia pojazdu spowoduje ubezpieczenie go od chwili zgłoszenia, niezależnie od daty 
faktury, daty podpisania stosownej umowy lub daty rejestracji pojazdu, z zastrzeżeniem 
obowiązków ustawowych dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych. 

3.2.3. Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia 
będzie następowało na podstawie pisemnego wniosku, przesłanego przez brokera 
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ubezpieczeniowego (lub przez ubezpieczającego) pocztą, faksem albo e-mailem. Wniosek 
winien zawierać dane niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz (dla potrzeb ubezpieczenia 
auto casco) wartość, a na wniosek wykonawcy – również przebieg, posiadane 
zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, dokumentację fotograficzną. 

3.2.4. Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem 
zbycia, wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi 
w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów mechanicznych ubezpieczanych w zakresie auto casco. 

3.3.1. Pojazdy fabrycznie nowe będą przyjmowane do ubezpieczenia według wartości fakturowej 
brutto (z podatkiem VAT), netto (bez podatku VAT) lub netto + 50% VAT (z odliczeniem 
50% podatku VAT). W pozostałych przypadkach suma ubezpieczenia ustalona będzie 
w wartości rynkowej brutto (z podatkiem VAT), netto (bez podatku VAT) lub netto 
+ 50% VAT (z odliczeniem 50% podatku VAT), określonej według katalogów „Info Ekspert” 
lub „Eurotax”. 

3.3.2. Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo 
innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być ustalana przez ubezpieczającego 
w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu. 

3.3.3. Suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia podstawowego oraz 
wyposażenie dodatkowe (fabryczne oraz zamontowane dodatkowo), a także specjali-
styczne. W szczególności za wyposażenie podstawowe i dodatkowe uznaje się sprzęt 
i urządzenia na stałe zamontowane w pojeździe, których demontaż wymaga użycia narzędzi 
lub przyrządów, m.in.: 
1) sprzęt i urządzenia do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

a także służące bezpieczeństwu jazdy; 
2) zabezpieczenia przed kradzieżą, urządzenia służące zwiększeniu bezpieczeństwa jazdy;  
3) instalację gazową; 
4) sprzęt audio, audiowizualny, łączności radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami; 
5) specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach specjalnych; 
6) inne urządzenia niestanowiące seryjnego wyposażenia fabrycznego w danym modelu; 
7) napisy reklamowe, firmowe oraz reklamy umieszczone na pojazdach. 

4. Obligatoryjne zasady likwidacji szkód. 

4.1. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z ubezpieczającym 
związanych z likwidacją szkód za pośrednictwem pracowników brokera ubezpieczeniowego – 
Inter-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, w szczególności w zakresie: 
1) przekazywania informacji o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 2 dni 

roboczych od daty zgłoszenia szkody;  
2) dostarczania wykazu dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzial-

ności i wysokości szkody, nie później niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia szkody; 
3) udzielania odpowiedzi w ciągu 2 dni roboczych na pytania dotyczące zaawansowania 

procedury likwidacji szkód; 
4) powiadamiania, gdy postępowanie likwidacyjne nie może być zakończone w ciągu 30 dni  

od zgłoszenia szkody wraz z podaniem uzasadnienia; 
5) określenia przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie decyzji 

kończącej postępowanie likwidacyjne; 
6) pisemnego informowania ubezpieczającego oraz brokera ubezpieczeniowego o decyzji 

kończącej postępowanie likwidacyjne. 

4.2. Po przyjęciu zgłoszenia szkody ubezpieczyciel zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia 
z ubezpieczającym lub ubezpieczonym dogodnego dla obu stron terminu oględzin szkody. 
Dokonanie przez ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu nastąpi w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia szkody, a przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie niedokonania przez ubezpieczyciela lub na jego 
zlecenie oględzin w tym terminie, ubezpieczający, ubezpieczony lub użytkownik pojazdu ma 
prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, dostarczając ubezpieczycielowi zdjęcia 
uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez 
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ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni 
robocze od jego skutecznego dostarczenia; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept 
milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur lub kosztorysu.  

4.3. Kalkulacja naprawy sporządzana będzie z uwzględnieniem stawki za 1 roboczogodzinę (RBG), 
równej minimalnie wartości netto podanej poniżej: 

Minimalny koszt (cena) 1 RBG przyjęty do kalkulacji (netto) 

Region 
1 RBG - pojazdy 

osobowe 
kosztorysowo 

1 RBG pojazdy 
osobowe wg 

faktury 

1 RBG - pojazdy 
ciężarowe 

kosztorysowo 

1 RBG - pojazdy 
ciężarowe wg 

faktury 

województwo 
mazowieckie 

100,00 zł 200,00 zł 140,00 zł 240,00 zł 

pozostałe 
województwa 

90,00 zł 170,00 zł 120,00 zł 220,00 zł 

4.4. Dla pojazdów specjalnych, np. pożarniczych, ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności, 
obejmujący koszty dojazdu/transportu do serwisu, w wysokości 5 000,00 zł łącznie dla 
wszystkich takich pojazdów w każdym okresie ubezpieczenia. 

4.5. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych oględzin szkody, ubezpieczyciel przeprowa-
dzi je w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby. 

4.6. Termin oględzin szkody może nastąpić w innym terminie niż wskazany powyżej, po podjęciu 
właściwych ustaleń z ubezpieczającym lub ubezpieczonym. 

4.7. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie 
w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody, a w przypadku gdy wyjaśnienie w tym terminie 
okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela okazało się 
niemożliwe, odszkodowanie wypłacone zostanie w terminie 14 dni od dnia, w którym przy 
zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności okazało się możliwe, nie później 
jednak niż w terminie 60 dni od daty zgłoszenia szkody. Termin 60 dni na ostateczną wypłatę 
odszkodowania nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany nie dostarczył dokumentów, o które 
wystąpił ubezpieczyciel, a które mają wpływ na ustalenie wysokości szkody lub odpowiedzial-
ności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokość należnego 
odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego – dotyczy 
ubezpieczeń dobrowolnych. 

4.8. W przypadku roszczeń kierowanych do ubezpieczającego lub ubezpieczonego z zakresu 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciel zobligowany 
jest zasięgnąć opinii ubezpieczającego lub ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego 
odpowiedzialności za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy. 

4.9. Ubezpieczający lub ubezpieczony ma prawo do wglądu do dokumentacji złożonej przez 
poszkodowanego u ubezpieczyciela, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

4.10. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przesyłać do ubezpieczającego decyzji odszkodowawczych 
w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, w tym informacji 
o wysokości wypłaconych roszczeń. 

4.11. W przypadku uznania odpowiedzialności za szkodę ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty 
bezspornej kwoty odszkodowania na rzecz ubezpieczającego w terminie 30 dni od zgłoszenia 
szkody, zgodnie z art. 817 §2 Kodeksu cywilnego. 

4.12. Ubezpieczyciel zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie złożone przez ubezpieczającego  
lub ubezpieczonego lub za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego w ciągu 30 dni od daty 
otrzymania odwołania. 

4.13. Ubezpieczyciel oświadcza, że do rozstrzygnięcia procedury likwidacyjnej wystarczające są kopie 
dokumentów przesyłane w formie elektronicznej (e-mailem lub faksem), za wyjątkiem 
dokumentów wymaganych w oryginale (np. rachunków, faktur). Niniejsze postanowienie nie 
dotyczy szkód osobowych. 

4.14. Ubezpieczyciel oświadcza, że wszelkie wypłaty dla ubezpieczającego będą przyznawane  
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w wartości brutto (z podatkiem VAT) lub w wartości netto (bez podatku VAT),  
jeśli ubezpieczający dokona odliczenia tego podatku. 

4.15. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do przesyłania raportu o przebiegu ubezpieczeń do brokera 
ubezpieczeniowego na każdy jego wniosek, w terminie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku. 

4.16. Zniesiona zostaje konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. 

4.17. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia części 
zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie amortyzacji części 
zamiennych i urealnienia części – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części nowych, 
zalecanych przez producenta danego typu pojazdu). Kalkulację naprawy każdorazowo będzie 
przedstawiał ubezpieczający na podstawie wyceny serwisowej.  

4.18. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w ogólnych  
lub szczególnych warunkach ubezpieczenia ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje 
odszkodowania z tytułu wieku kierowcy oraz w przypadku popełnienia przez kierującego 
pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie pierwszeństwa przejazdu, 
wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle, 
przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon 
komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz 
zatrzymywania się i postoju. 

4.19. Wiek kierowcy nie będzie skutkował zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania. 

4.20. W przypadku utraty pojazdu wskutek kradzieży zuchwałej albo rabunku (rozboju) 
ubezpieczający/ubezpieczony jest zwolniony z obowiązku dostarczenia ubezpieczycielowi 
dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczyków, jeżeli je utracił w wyniku takiego zdarzenia. 

4.21. Szkody w pojazdach ubezpieczającego (ubezpieczonego) spowodowane przez zidentyfiko-
wanych sprawców mogą być wstępnie likwidowane z ubezpieczenia auto casco. 

4.22. Szkody wyrządzone ubezpieczającemu (ubezpieczonemu) przez zidentyfikowanych posiadaczy 
pojazdów mechanicznych, które będą podlegały likwidacji z polisy auto casco, nie będą 
uwzględniane przy wyliczeniu szkodowości w części odpowiadającej wysokości uzyskanego 
regresu od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela.  

4.23. W przypadku szkód polegających na uszkodzeniu lub kradzieży części pojazdu do wartości 
3 000,00 zł, ubezpieczyciel zezwoli na dokonanie naprawy bez oględzin (procedura uprosz-
czona), pod warunkiem zgłoszenia szkody przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub 
użytkownika oraz przesłanie przez niego protokołu wraz ze zdjęciami szkody. W przypadku 
podejrzenia, iż szkoda jest konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający 
powiadomi niezwłocznie policję, nie później niż w ciągu 24 godzin. 

Zamawiający nie reguluje szczegółowo zasad i zakresu procedury uproszczonej, a więc 
zastosowanie w tym względzie będą miały ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia 
wskazane przez wykonawcę w ofercie. 

5. Pozostałe warunki szczególne obligatoryjne. 

5.1. Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ. 

5.2. Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej auto casco. 

5.3. Przyjęcie podanej klauzuli pojazdu zastępczego (AC). 

5.4. Przyjęcie podanej klauzuli autoholowania (AC). 

5.5. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego. 

5.6. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony. 

5.7. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych. 

5.8. Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń. 

5.9. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny – brak. 

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne. 

6.1. Uznanie za szkodę częściową uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu w takim zakresie, że koszt jego 
naprawy nie przekracza 80% jego wartości rynkowej na dzień ustalania odszkodowania. 
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6.2. Przyjęcie podanej klauzuli szkody całkowitej. 

6.3. Przyjęcie odpowiedzialności za szkody z ubezpieczenia auto casco powstałe podczas kierowania 
pojazdem w stanie nietrzeźwości albo po spożyciu alkoholu, lub pod wpływem środków 
odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdziałaniu narkomanii. 

6.4. Przyjęcie gwarantowanej sumy ubezpieczenia auto casco przez każdy roczny okres ubezpieczenia 
pojazdów; warunek odnoszący się do gwarantowanej sumy ubezpieczenia dotyczy wyłącznie 
pojazdów do 10 roku eksploatacji. 

6.5. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego. 

6.6. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego. 
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Załącznik nr 1b do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne 
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw 
nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych Gminy Wschowa, dotyczący części II zamówienia. 

I. Ubezpieczenie imienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych w nawiązaniu do art. 26 i 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej. 

1. Przedmiot ubezpieczenia. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest imienne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wschowa, obejmujące śmierć ubezpieczonego bądź 
stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. Ubezpieczenie winno spełniać 
postanowienia art. 26 i 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

2. Zakres ubezpieczenia. 

2.1. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku w czasie akcji (za akcję – oprócz działań ratowniczych – uważa się również 
zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, biegów ulicznych, uroczystości państwowych, 
samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach ratownictwa 
technicznego oraz ratownictwa medycznego, udziału w szkoleniach, udziału w zlotach 
samochodów pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach w jednostkach 
partnerskich organizowanych na terenie Europy (itp.), realizacji zadań statutowych lub innych na 
pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do wymienionych miejsc i 
w drodze powrotnej z tych miejsc.  
Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody: 
1) powstałe w następstwie zatrucia substancjami stałymi, gazowymi albo płynami, które 

wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (w tym tlenek 
węgla); 

2) powstałe w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie 
powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego 
oraz uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego; 

3) powstałe na skutek pogryzienia przez kleszcze i inne owady; 
4) powstałe na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa). 

2.2. Jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 
ubezpieczonego, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji (za akcję – 
oprócz działań ratowniczych – uważa się również zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, 
biegów ulicznych, uroczystości państwowych, samorządowych, publicznych i kościelnych), 
ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach ratownictwa technicznego oraz ratownictwa medycznego, 
udziału w szkoleniach, udziału w zlotach samochodów pożarniczych, udziału w zawodach 
pożarniczych i spotkaniach w jednostkach partnerskich organizowanych na terenie Europy (itp.), 
realizacji zadań statutowych lub innych na pisemne lub ustne polecenie, pobytu na terenie remizy 
oraz w drodze do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej z tych miejsc. 

2.3. Rekompensata, o której mowa w art. 26a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej, za każdy dzień niezdolności do pracy w wysokości 1/30 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3. Zasady ustalania wysokości świadczeń. 

3.1. Jednorazowe odszkodowania, o których mowa powyżej przysługują na zasadach określonych dla 
strażaków Państwowej Straży Pożarnej w wysokości kwot ustalanych na podstawie przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

3.2. Ustalanie należnych świadczeń odszkodowawczych, w tym wysokości uszczerbku na zdrowiu, 
pozostających w związku z zakresem niniejszego ubezpieczenia następuje na zasadach, w trybie 
i wysokości określonych w oparciu o przepisy: 
1) ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 
2) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 
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pracy i chorób zawodowych;  
3) rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. 

w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony 
przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo 
szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowań członkom ich rodzin. 

3.3. Ubezpieczyciel akceptuje sposób ustalania stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości 
świadczeń wskazany powyżej. 

4. Pozostałe warunki ubezpieczenia. 

4.1. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren całego świata. 

4.2. Forma ubezpieczenia: imienna. 

4.3. Liczba osób objętych ubezpieczeniem: 118 osób. 

5. Warunki szczególne obligatoryjne. 

5.1. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego. 

5.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony. 

5.3. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych. 

5.4. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny – brak. 

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne. 

6.1. Objęcie bezskładkowym ubezpieczeniem 10 nowych członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.2. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego. 

II. Ubezpieczenie bezimienne następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w nawiązaniu do art. 32 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

1. Przedmiot ubezpieczenia. 
Przedmiotem ubezpieczenia jest bezimienne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Gminy Wschowa 
obejmujące śmierć ubezpieczonego bądź stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. 
Ubezpieczenie zgodnie z postanowieniem art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

2. Zakres ubezpieczenia. 
Nieszczęśliwy wypadek w czasie akcji (za akcję – oprócz działań ratowniczych – uważa się również 
zabezpieczenie imprez i zawodów sportowych, biegów ulicznych, uroczystości państwowych, 
samorządowych, publicznych i kościelnych), ćwiczeń, zawodów, udziału w pokazach ratownictwa 
technicznego oraz ratownictwa medycznego, udziału w szkoleniach, udziału w zlotach samochodów 
pożarniczych, udziału w zawodach pożarniczych i spotkaniach w jednostkach partnerskich organizo-
wanych na terenie Europy (itp.), realizacji zadań statutowych lub innych na pisemne lub ustne 
polecenie, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do wymienionych miejsc i w drodze powrotnej 
z tych miejsc. Zakres ubezpieczenia obejmuje także zawał serca, udar mózgu oraz obrażenia ciała 
w wyniku ataku epilepsji lub innego rodzaju utraty przytomności. 
Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone szkody: 

1) powstałe w następstwie zatrucia substancjami stałymi, gazowymi albo płynami, które wniknęły do 
organizmu drogą oddechową, pokarmową albo przez skórę (w tym tlenek węgla); 

2) powstałe w następstwie urazu wysiłkowego/przeciążeniowego, rozumianego jako uszkodzenie 
powstające pod wpływem powtarzającego się obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz 
uszkodzenia, do których dochodzi podczas zwiększonego wysiłku fizycznego; 

3) powstałe na skutek pogryzienia przez kleszcze i inne owady; 

4) powstałe na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego (przepuklina wysiłkowa). 

3. Wysokość świadczeń. 
1) śmierć ubezpieczonego – prawo do świadczenia przysługuje w wysokości 100% sumy ubezpiecze-

nia, jeżeli śmierć ubezpieczonego nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od zdarzenia stanowiącego 
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przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo 
-skutkowy pomiędzy zdarzeniem stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a śmiercią ubezpieczo-
nego – 100% sumy ubezpieczenia; 

2) śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu – 100% sumy ubezpieczenia; 

3) trwały uszczerbek na zdrowiu (za każdy 1% uszczerbku) – prawo do świadczenia przysługuje  
za każdy procent stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu, pod warunkiem, że uszczerbek nastąpił 
nie później niż 24 miesiące od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia oraz jeżeli 
z medycznego punktu widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zdarzeniem 
stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu ubezpieczonego – 
procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu  
(1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego);  

4) całkowity, trwały uszczerbek na zdrowiu – 100% sumy ubezpieczenia; 

5) oparzenia i odmrożenia – do 100% sumy ubezpieczenia; 

6) zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków 
pomocniczych – koszty nabycia wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi 
i środków pomocniczych zwracane są do wysokości 40% sumy ubezpieczenia określonej 
w umowie pod warunkiem, że powstały one w następstwie nieszczęśliwego wypadku; zwrot 
kosztów następuje na podstawie rachunków i dowodów ich zapłaty do wysokości rzeczywistych 
kosztów – limit do 40% sumy ubezpieczenia;  

7) zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – ubezpieczyciel refunduje 
koszty poniesione na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte 
z ubezpieczenia zdrowotnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają 
udokumentowane oryginalnymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione 
w ciągu 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, 
maksymalnie jednak do kwoty wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 25% sumy 
ubezpieczenia; 

8) zwrot kosztów leczenia na terenie RP – ubezpieczyciel refunduje koszty poniesione  
na leczenie skutków nieszczęśliwego wypadku, które nie zostały pokryte z ubezpieczenia zdrowo-
tnego, innego ubezpieczenia lub z innego tytułu; refundacji podlegają udokumentowane oryginal-
nymi rachunkami i dowodami zapłaty koszty, które zostały poniesione w ciągu 12 miesięcy od daty 
nieszczęśliwego wypadku, do wysokości rzeczywistych kosztów, maksymalnie jednak do kwoty 
wynikającej z zawartej umowy ubezpieczenia – limit do 50% sumy ubezpieczenia, w tym 
odbudowa stomatologiczna zębów z limitem 1 000,00 zł; zwrot kosztów leczenia obejmuje 
również zwrot kosztów poniesionych na rehabilitację (lub sfinansowanie rehabilitacji w ramach 
określonego wyżej limitu – w zależności od wniosku i sytuacji ubezpieczonego), przez którą należy 
rozumieć zalecone przez lekarza, udokumentowane i związane z nieszczęśliwym wypadkiem 
objętym ochroną, wydatki poniesione przez ubezpieczonego na terytorium RP z tytułu konsultacji 
rehabilitantów oraz zabiegów rehabilitacyjnych, w związku z rehabilitacją mającą na celu uzyska-
nie przez ubezpieczonego optymalnego poziomu funkcjonowania utraconych w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku czynności uszkodzonego narządu lub narządów; 

9) jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, jeśli nieszczęśliwy wypadek nie spowodował 
trwałego uszczerbku na zdrowiu, a pobyt w szpitalu trwał minimum 3 dni – 300,00 zł; 

10) świadczenie dodatkowe z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego następstwem 
nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową ubezpieczenia – 70,00 zł za każdy dzień 
pobytu licząc od 3 dnia pobytu, maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu 
ubezpieczenia; 

11) zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem obję-
tym zakresem i umową ubezpieczenia – 70,00 zł za każdy dzień całkowitej niezdolności do pracy, 
maksymalnie przez okres 90 dni w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia – dotyczy tylko OSP 
(bez MDP). 

4. Pozostałe warunki ubezpieczenia. 

4.1. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren całego świata. 

4.2. Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł/osobę. 
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4.3. Forma ubezpieczenia: grupowa, bezimienna. 

4.4. Liczba jednostek objętych ubezpieczeniem: 12 jednostek OSP (ok. 300 osób);  

5. Warunki szczególne obligatoryjne. 

5.1. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego. 

5.2. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony. 

5.3. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych. 

5.4. Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny – brak. 

6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne. 

6.1. Przy doznaniu przez ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu przekraczającego 25%, 
wypłata odszkodowania w procencie sumy ubezpieczenia odpowiadającym dwukrotności 
doznanego uszczerbku na zdrowiu – tzw. progresywne ustalanie odszkodowania. 

6.2. Zwiększenie świadczenia dodatkowego z tytułu pobytu ubezpieczonego w szpitalu, będącego 
następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego zakresem i umową ubezpieczenia do kwoty 
100,00 zł za każdy dzień pobytu, licząc od 3 dnia pobytu przez okres maksymalnie 90 dni w trakcie 
rocznego okresu ubezpieczenia. 

6.3. Wypłata jednorazowego świadczenia w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu 
w wysokości 5% sumy ubezpieczenia. 

6.4. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego. 
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Załącznik nr 1c do SIWZ: Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul 
dodatkowych, dotyczące części I, II i III zamówienia. 

Franszyza integralna – dolna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

Franszyza redukcyjna – kwotowy udział własny ubezpieczającego/ubezpieczonego w każdej szkodzie. 

Udział własny – procentowy udział ubezpieczającego/ubezpieczonego w każdej szkodzie. 

Dym i sadza – zawiesina cząsteczek w powietrzu będącą skutkiem spalania; zakres ubezpieczenia obejmuje 
szkody spowodowane przez oddziaływanie dymu lub sadzy na przedmiot ubezpieczenia, nawet jeśli nie było 
ognia. 

Śnieg/lód – szkody wyrządzone w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek bezpośredniego działania 
ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub 
lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone, a także szkody polegające na zalaniu wskutek topnienia 
śniegu lub lodu. 

Mróz – szkody wyrządzone w ubezpieczonym mieniu przez mróz; za mróz uważa się ujemną temperaturę 
powietrza, tj. poniżej zera stopni Celsjusza. 

Pożar – szkody spowodowane przez działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał poza 
paleniskiem lub bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile, niezależnie od miejsca jego powstania. 

Trzęsienie ziemi – szkody spowodowane przez naturalne i gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej. 

Uderzenie pojazdu – bezpośrednie uderzenie, najechanie lub inne uszkodzenie ubezpieczonego 
przedmiotu przez pojazd mechaniczny, szynowy lub jednostkę pływającą, w tym również pojazd należący 
lub użytkowany przez ubezpieczonego. 

Upadek drzew, budynków lub budowli – przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew, budynków, 
budowli, słupów energetycznych, urządzeń technicznych (m.in.: anten, kominów, dźwigów, latarni, masztów 
itp.) lub ich części bądź elementów. 

Upadek statku powietrznego – katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, 
bezsilnikowego lub innego obiektu latającego (również dronów), a także upadek ich części, przewożonego 
ładunku lub konieczności zrzutu ładunku lub paliwa ze statku powietrznego. 

Zapadanie się ziemi – szkody spowodowane przez obniżenie terenu z powodu zawalenia się 
podziemnych pustych przestrzeni, z wyłączeniem szkód górniczych (wyłączone są szkody górnicze  
i wynikające z ruchu zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 
geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do ustawy). Zakres ochrony nie obejmuje zapadania 
się ziemi jako następstwa działalności człowieka (man-made movements).  

Osuwanie się ziemi – szkody spowodowane przez ruch ziemi na naturalnych stokach, niespowodowany 
działalnością człowieka. 

Powódź – zalanie terenów w następstwie: 

1. podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących (w tym zalanie terenów na skutek sztormu); 
2. spływu wód po zboczach i stokach. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem 
przedmiotów przez wody powodziowe. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje również szkody w wyniku powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach 
szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, 
z wyłączeniem mienia znajdującego się na terenach pomiędzy linią brzegu a wałem powodziowym lub 
naturalnym wysokim brzegiem. 
Nie mają zastosowania wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu history-
cznego występowania powodzi w miejscu ubezpieczenia, zawarte w ogólnych lub szczególnych warunkach 
ubezpieczenia. 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również podtopienie mienia spowodowane w wyniku deszczu 
nawalnego, deszczu, topnienia mas śniegu lub lodu, spływu wód po zboczach lub stokach, podniesienia się 
poziomu wód gruntowych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się 
poziomu wody w wyniku powodzi). 
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Deszcz nawalny – za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 2, 
potwierdzonym przez stację pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, znajdującą się 
najbliżej miejsca ubezpieczenia, w którym powstała szkoda. W razie braku takiego potwierdzenia 
ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub 
w najbliższym sąsiedztwie świadczy o działaniu deszczu nawalnego. Przy czym ubezpieczyciel nie może 
odmówić odszkodowania na podstawie jedynie własnej oceny stanu faktycznego i rozmiarów szkody, 
niepopartej zaświadczeniem wydanym przez stację pomiarową Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, znajdującą się najbliżej miejsca ubezpieczenia. 

Deszcz – intensywny opad deszczu, który spowodował szkody w ubezpieczonym mieniu. 

Huragan – wiatr o prędkości min. 13,9 m/s; ochroną ubezpieczeniową objęte są również następstwa szkód 
spowodowanych przez uderzenie części budynków, drzewa i ich części lub inne przedmioty powalone lub 
unoszone przez huragan. 

Wiatr – wiatr którego działanie wyrządza szkody w miejscu ubezpieczenia; ochroną ubezpieczeniową 
objęte są również następstwa szkód spowodowanych przez uderzenie części budynków, drzewa i ich części 
lub inne przedmioty powalone lub unoszone przez wiatr. 

Wandalizm – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub 
dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku. 

Dewastacja – rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. 
W zakresie obligatoryjnym ryzyko dewastacji obejmuje szkody powstałe wskutek porysowania, 
pomalowania, w tym graffiti. 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie – mienie z różnych grup KŚT oraz spoza nich; rzeczowe ruchome, 
składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej działalności, niestanowiące elementów budynków 
i budowli, niebędące środkami obrotowymi ani nakładami inwestycyjnymi (m.in. maszyny, dźwigi osobowe, 
towarowe i dla niepełnosprawnych – np. platformy, sprzęt elektroniczny i elektryczny, agregaty, urządzenia 
elektryczne, kotły, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny, sportowy, zestawy laboratoryjne, naukowe, 
eksponaty wystawiennicze, makiety, stoiska, instrumenty muzyczne, elementy promocyjne, rekwizyty, 
eksponaty, meble i pozostałe wyposażenie, a także dzieła sztuki, anteny i maszty telewizyjne, satelitarne, 
przekaźnikowe, inne). 

Środki obrotowe – materiały, wytworzone lub przetworzone produkty gotowe albo znajdujące się w toku 
produkcji, półprodukty, surowce, towary nabyte w celu sprzedaży, jej wsparcia lub związane z bieżącą 
działalnością, a niebędące maszynami, urządzeniami ani wyposażeniem, obejmujące m.in. materiały 
i przyrządy do bieżącej działalności, środki czystości, towary na sprzedaż, materiały promocyjne, środki 
służące do pracy dydaktycznej, naukowej, edukacyjnej i kulturalnej, rozmaite materiały pomocnicze, zapasy, 
opakowania oraz zmagazynowane, niebędące w użytkowaniu maszyny, aparaty, urządzenia, a także części 
zapasowe i narzędzia itp. 

Środki niskocenne – w oparciu o kryterium określone w ustawie o podatku dochodowym, do środków 
niskocennych zaliczone są środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 zł. Środki niskocenne obejmują mienie 
ruchome wykorzystywane do prowadzenia działalności, które nie stanowi środków obrotowych ani 
środków trwałych w rozumieniu obowiązujących przepisów o rachunkowości oraz nie zostało ujęte 
w ewidencji środków trwałych. 

Środki z konta 013 – środki wydane do używania na potrzeby działalności jednostki, które podlegają 
umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. 

Obiekty małej architektury – niewielkie obiekty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a 
w szczególności:  
1. obiekty kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury świętych itp.; 
2. altany, posągi, sztuczne wodospady, fontanny, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej itp.; 
3. obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: elementy placów zabaw, 

siłowni zewnętrznych, piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki, ławki, kosze na śmieci itp. 

Gotówka i inne wartości pieniężne/środki pieniężne -  aktywa w formie krajowych środków płatniczych, 
walut obcych oraz dewiz. Do środków pieniężnych objętych ubezpieczeniem zalicza się m.in.: środki 
gotówkowe (w tym banknoty i monety, z włączeniem monet wykonanych z metali szlachetnych), 
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dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, znaczki skarbowe, gwarancje, weksle, czeki, papiery 
wartościowe (m.in. akcje i obligacje) oraz karty płatnicze, bilety komunikacji, karty elektroniczne. 

Nakłady adaptacyjne i inwestycyjne (w środki własne i obce) – rozumiane są jako nakłady w mieniu 
należącym i nienależącym do ubezpieczonego, zwiększające jego wartość lub prowadzące do ulepszenia, 
zwiększenia funkcjonalności lub dostosowania do bieżących potrzeb w zakresie prowadzonej działalności 
itp. Za nakłady adaptacyjne/inwestycyjne uważa się także koszty poniesione na remonty bieżące, kapitalne 
i adaptacyjne oraz wykończenie wnętrz budynków lub lokali niestanowiących własności ubezpieczonego. 

Mienie wyłączone z eksploatacji - mienie czasowo wyłączone z eksploatacji/użytkowania przez okres 
dłuższy niż 90 dni. Za mienie wyłączone z eksploatacji nie jest uznawane mienie czasowo nieużytkowane  
w wyniku stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, bez względu na czas trwania tego 
nieużytkowania (ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na normalnych warunkach). 

Mienie osobiste pracowników, uczniów, wychowanków i podopiecznych – mienie ruchome 
pracowników/uczniów ubezpieczonego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości 
pieniężnych oraz wszelkiego rodzaju dokumentów oraz pojazdów mechanicznych. 

Mienie osób trzecich – mienie osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczenia, w odniesieniu do 
którego ubezpieczony ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia mienia (m.in. mienie leasingowe, użyczone, 
dzierżawione, najmowane, przechowywane, pozostawione w szatniach i schowkach). 

Osoba trzecia – osoba, która nie jest stroną stosunku ubezpieczenia. 

Wartość odtworzeniowa nowa – wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy, naprawy lub 
remontu, z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji i materiałów, bez potrąceń 
amortyzacyjnych i stopnia zużycia; w przypadku sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń i wyposażenia 
jest to wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, 
typu oraz o tych samych parametrach powiększona o koszty transportu i montażu. 

Wartość księgowa brutto – wartość, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości 
początkowej mienia, z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 

Wartość zakupu lub koszt wytworzenia – w odniesieniu do zakupionych środków obrotowych 
rozumiana jako cena nabycia, a dla środków wytworzonych jako koszt wytworzenia. 

Wartość nominalna – wartość stosowana w odniesieniu do wartości i innych walorów pieniężnych 
(np. biletów, papierów wartościowych, kart miejskich itp.). 

Wartość rynkowa - wartość odpowiadająca cenie zakupu. 

Wartość wyceny – rozumiana jako wartość określona przez specjalistów w odniesieniu do niektórych 
kategorii mienia, np. zbiorów muzealnych, dzieł sztuki, zabytków. 

Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłącze-
niem osób fizycznych, które zawarły z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca;  
za pracownika uznaje się także strażnika miejskiego/gminnego, praktykanta, stażystę lub wolontariusza, 
pracownika tymczasowego, któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. Przez pracownika 
należy także rozumieć: skazanych wykonujących pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną 
na rzecz ubezpieczonego, osoby wykonujące czynności na potrzeby ubezpieczonego poza zakresem 
obowiązków wynikających z umowy o pracę, osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej, odesłane 
do wykonywania prac umówionych z ubezpieczonym, osoby wykonujące prace na potrzeby ubezpieczonego 
w związku z wynajęciem przez ubezpieczonego maszyn lub urządzeń potrzebnych do wykonywania 
ubezpieczonej działalności, o ile udostępnienie tych osób było elementem umowy najmu maszyny lub 
urządzenia, osoby zatrudnione na zastępstwo, osoby skierowane do prac z Urzędu Pracy, osoby 
odpracowujące zaległości czynszowe, np. z tytułu najmu lokalu, dostarczania wody lub odprowadzania 
ścieków, zaległe podatki gminne lub dowolne inne zobowiązania należne w stosunku do ubezpieczonego, 
osoby świadczące pracę z grzeczności. 

Podwykonawca – osoba fizyczna niebędąca pracownikiem, osoba prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, której ubezpieczony powierzył wykonanie określonych czynności, prac 
lub usług. 
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Kradzież zwykła – dokonanie zaboru w celu przywłaszczenia mienia bez zniszczenia zabezpieczeń lub bez 
użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności. 
Kradzież zwykła dotyczy również mienia niezabezpieczonego z powodu jego naturalnego umiejscowienia. 
Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że ubezpieczony powiadomi o tym fakcie policję 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni, po stwierdzeniu wystąpieniu takiej szkody. ochrona 
ubezpieczeniowa w związku ze zrealizowaniem się ryzyka kradzieży zwykłej nie dotyczy gotówki i wartości 
pieniężnych. 

Kradzież zuchwała – to kradzież, w której sprawca zabierając rzeczy w celu ich przywłaszczenia, 
zastosował przemoc lub groźbę użycia przemocy, która nie zawiera się w definicji rabunku (rozboju) albo 
działał jawnie wykazując wobec posiadacza rzeczy postawę obliczoną na zaskoczenie. W szczególności 
kradzieżą zuchwałą jest zabór pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami wskutek użycia podstępu (celowe 
spowodowanie kolizji, wrzucenie pod pojazd przedmiotu, który doprowadzi do jego zatrzymania), a także 
działanie jawne, polegające na zaborze pojazdu chwilowo opuszczonego przez posiadacza, działającego 
w stanie wyższej konieczności, np. w celu udzielenia pomocy. 

Kradzież z włamaniem – zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie 
usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (a także dostanie się przez sprawcę do wnętrza 
pomieszczenia przy użyciu klucza lub innego narzędzia służącego do otwierania pomieszczeń 
i zabezpieczeń), będącej częścią konstrukcji pomieszczenia zamkniętego lub specjalnym zamknięciem 
utrudniającym dostęp do jego wnętrza. 

Rabunek (rozbój) – kradzież ubezpieczonego mienia przy użyciu przemocy wobec osoby lub groźby 
natychmiastowego jej użycia albo z doprowadzeniem człowieka do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności. Za rabunek (rozbój) uważa się także postępowanie sprawcy, który w celu utrzymania się 
w posiadaniu zabranej ubezpieczonej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu kradzieży, używa przemocy 
wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności 
lub bezbronności. 

Szkoda – za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania 
jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia, o charakterze nagłym, 
niespodziewanym i niezależnym od woli ubezpieczającego. 
Nie stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia, w tym uzależniających odpowiedzialność 
ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń. 
Za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek 
jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku skażenia lub 
zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to 
czy miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie. 

Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i odbudowy wykopów – zgodnie 
z definicją zawartą w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, o którym zostały 
powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 tejże ustawy. 
Nie jest katastrofą budowlaną: 

1. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany; 
2. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 
3. awaria instalacji. 

Z zakresu odpowiedzialności w ramach katastrofy budowlanej wyłączone są budynki wyłączone z eksploatacji. 
Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie 
obligatoryjnym: 1 000 000,00 zł. 

Klauzula likwidacyjna auto casco – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych 
warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
Jeżeli przyjęta w chwili zawierania umowy ubezpieczenia auto casco suma ubezpieczenia ubezpieczonego 
pojazdu jest niższa niż jego faktyczna wartość rynkowa na dzień zawierania umowy, jakiekolwiek 
postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące proporcjonalnego 
zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji z tytułu niedoubezpieczenia nie będą 
miały zastosowania. 
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Ubezpieczyciel uzna podane sumy ubezpieczenia za niezmienne  w okresie ubezpieczenia (tzn. wartość 
rynkowa pojazdu dla celów ubezpieczeniowych jest stała w trakcie trwania okresu ubezpieczenia i równa 
wartości przyjętej do ubezpieczenia), a także uzna sumę ubezpieczenia podaną przez ubezpieczającego  
za odpowiadającą wartości rynkowej ubezpieczonego pojazdu i nie będzie ponosił z tego tytułu konsekwencji 
w postaci niedoubezpieczenia. 

Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – bez względu na postanowienia ogólnych bądź 
szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub 
pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, pod warunkiem, że w chwili zlecenia 
przelewu bankowego na koncie ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe. 

Klauzula czasu ochrony – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków 
ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty ubezpieczyciel 
odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki 
za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności 
ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie 
odpowiedzialności ubezpieczyciela.  

Klauzula nieściągania rat niewymagalnych – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych 
warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
W przypadku wypłaty odszkodowania, ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla ubezpiecza-
jącego/ubezpieczonego rat jeszcze niewymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku 
wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat 
składki w uzgodnionych terminach i wysokości. 

Klauzula uznania stanu zabezpieczeń (dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych) – bez względu  
na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego 
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do uzyskania 
ochrony ubezpieczeniowej oraz nie będzie podnosił tej kwestii w przypadku szkody. 

Klauzula pojazdu zastępczego (AC) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych 
warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
1. W przypadku ubezpieczenia auto casco pojazdów osobowych, pojazdów ciężarowych w nadwoziu 

osobowych lub pojazdów ciężarowych o ładowności do 750 kg, w tym pojazdów służących do przewozu 
osób, ubezpieczyciel dokona zwrotu udokumentowanych kosztów korzystania z pojazdu zastępczego  
o zbliżonych parametrach technicznych do ubezpieczonego pojazdu, za okres od dnia zajścia wypadku 
ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia lub dodatkowo awarii, do dnia dokonania naprawy 
ubezpieczonego pojazdu, a jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny ubezpieczony pojazd nie będzie naprawiany 
(np. z powodu rezygnacji z naprawy przez ubezpieczonego lub w przypadku szkody całkowitej), 
ubezpieczyciel pokryje udokumentowane koszty wynajmu pojazdu zastępczego w okresie do upływu  
3 dni po dokonaniu oględzin i sporządzeniu powypadkowej kalkulacji kosztów naprawy pojazdu.  

2. Limit odpowiedzialności na wszystkie pojazdy łącznie objęte ubezpieczeniem auto casco wynosi 
10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia, przy czym limit ten ulega zmniejszeniu o kwotę 
każdorazowego zwrotu kosztów korzystania z pojazdu zastępczego. 

3. Zakres terytorialny: terytorium Unii Europejskiej. 
4. Ograniczenie odpowiedzialności: niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jeśli pojazd ubezpieczony 

został dodatkowo w zakresie assistance, pod warunkiem, że ubezpieczenie to obejmuje zwrot kosztów 
wynajmu pojazdu zastępczego lub usługę wynajmu takiego pojazdu. Jeżeli jednak w ubezpieczeniu 
assistance wyczerpany zostanie limit odpowiedzialności lub okres wynajmu pojazdu zastępczego, 
ubezpieczony może skorzystać po zaistnieniu tych okoliczności z niniejszej klauzuli. 

Klauzula autoholowania (AC) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków 
ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że:  
1. W przypadku ubezpieczenia auto casco pojazdów osobowych, pojazdów ciężarowych w nadwoziu 

osobowych lub pojazdów ciężarowych o ładowności do 750 kg, w tym pojazdów służących do przewozu 
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osób, ubezpieczyciel dokona zwrotu udokumentowanych kosztów holowania pojazdu w przypadku 
zajścia wypadku ubezpieczeniowego objętego umową ubezpieczenia lub dodatkowo awarii, do siedziby 
lub miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub do zakładu naprawczego, wskazanego przez ubezpieczonego. 

2. Limit odpowiedzialności na wszystkie pojazdy łącznie objęte ubezpieczeniem auto casco wynosi 
10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia, przy czym limit ten ulega zmniejszeniu o kwotę 
każdorazowego zwrotu kosztów autoholowania.  

3. Limit, o którym mowa w ust. 2 obejmuje także koszt parkowania pojazdu po szkodzie, nawet jeśli nie 
doszło do jego holowania. 

4. Zakres terytorialny: terytorium Unii Europejskiej. 
5. Limit kilometrów: brak. 
6. Ograniczenie odpowiedzialności: niniejsza klauzula nie ma zastosowania, jeśli pojazd ubezpieczony 

został dodatkowo w zakresie assistance, pod warunkiem, że ubezpieczenie to obejmuje zwrot kosztów 
holowania pojazdu lub usługę holowania, a także pokrycie kosztów parkowania pojazdu po szkodzie. 
Jeżeli jednak w ubezpieczeniu assistance wyczerpany zostanie limit odpowiedzialności lub limit 
odległości holowania, ubezpieczony może skorzystać po zaistnieniu tych okoliczności z niniejszej 
klauzuli.  
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Załącznik nr 1d do SIWZ: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczące 
części I i II zamówienia. 

Klauzula funduszu prewencyjnego – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych 
warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 5% płaconych 
składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu prewencyjnego 
mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje 
ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku 
o przyznanie tych środków. Ubezpieczający przedstawi ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys 
potwierdzający wydatki z tego funduszu. 

Klauzula ubezpieczenia pojazdu niezabezpieczonego – bez względu na postanowienia ogólnych bądź 
szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: 
Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe na skutek kradzieży części lub wyposażenia 
pojazdu, zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu, gdy:  
1. pozostawiono w pojeździe dokumenty (dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu) lub kluczyki, lub sterowniki 

służące do otwarcia, lub uruchomienia pojazdu, lub uruchomienia urządzeń zabezpieczających pojazd 
przed kradzieżą; 

lub 
2. nie uruchomiono wszystkich wymaganych urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą. 

Szkoda całkowita – szkoda, w wyniku której ubezpieczony pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu,  
że koszty jego naprawy przekraczają 80% sumy ubezpieczenia (nie więcej jednak niż 80% wartości 
rynkowej pojazdu na dzień wyliczania odszkodowania). 

1. W przypadku zakwalifikowania przez ubezpieczyciela szkody jako całkowitej, ubezpieczający/ 
ubezpieczony, który zamierza mimo tego naprawić uszkodzony pojazd, ma prawo przedstawić 
ubezpieczycielowi sporządzony przez wybrany przez siebie warsztat kosztorys naprawy, zgodny 
z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela. Jeżeli taki kosztorys będzie potwierdzał realny 
koszt naprawy (z uwzględnieniem zastosowania tzw. zamienników, tj. części zamiennych dystrybuo-
wanych poza siecią oficjalnego producenta/importera, posiadających stosowna homologację oraz kosztu 
robocizny, określonego w kosztorysie), mieszczący się wartości rynkowej pojazdu na dzień wyliczania 
odszkodowania (nie wyższy jednak od sumy ubezpieczenia) ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dokonanie 
naprawy w warsztacie i pokryje jej koszt, pod warunkiem: 
1) przedstawienia ubezpieczycielowi faktury VAT za naprawę wraz z wyspecyfikowaniem kosztów naprawy, 

potwierdzającej zgodność naprawy z zakresem uszkodzeń uznanych przez ubezpieczyciela; 
2) przedstawienia naprawionego pojazdu na żądanie ubezpieczyciela w celu dokonania przez niego 

oględzin. 
2. W razie stwierdzenia przez ubezpieczyciela niezgodności dokonanej naprawy z zakresem uznanych przez 

niego uszkodzeń, ubezpieczyciel może odpowiednio skorygować wysokość należnego odszkodowania. 
3. W przypadku, gdy faktyczny koszt naprawy przekroczy wartość rynkową pojazdu na dzień wyliczania 

odszkodowania (nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia pojazdu) ubezpieczyciel pokryje koszt 
naprawy wyłącznie do wartości rynkowej pojazdu i nie więcej, niż suma ubezpieczenia. 

 


