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Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Swarzędz

Załącznik A
do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Załącznik Nr 1 do SIWZ, dotyczący części I, II i III zamówienia
Postanowienia wspólne i informacje ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia
A. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia/gwarancyjne i limity bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym (w tym określone w klauzulach) oraz zaakceptowane
przez wykonawcę w zakresie fakultatywnym (w tym określone w klauzulach), obowiązują w każdym 12miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w pełnej wysokości w umowach zawieranych 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.
B. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź podlimitów
odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do specyfikacji jest niedopuszczalne
C. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia deklarowane do ubezpieczenia, stanowiące własność zamawiającego (ubezpieczającego/ubezpieczonego) lub będące w jego posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie
aktualne i przyszłe lokalizacje zamawiającego (ubezpieczającego/ubezpieczonego). W przypadku, gdy
ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania lub
ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego
wymienionych w OWU obowiązków, 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.
D. W przypadkach odnoszących się do zakresu ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych, gdy mowa jest o
ubezpieczającym lub zamawiającym należy przez to rozumieć także wszystkie podmioty objęte ubezpieczeniem (ubezpieczonych), zamawiający bowiem w ramach postępowania występuje o objęcie ochroną
ubezpieczeniową wszystkich podmiotów /jednostek organizacyjnych/instytucji kultury, zarówno w odniesieniu do posiadanego przez nie mienia jak i prowadzonej działalności.
E. Wykaz podmiotów, jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury Gminy Swarzędz objętych zamówieniem:
Zamawiający
Gmina Swarzędz, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz, REGON: 631258483, NIP: 777-30-98-737 realizująca wraz z Urzędem Miasta i Gminy oraz jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury a także
innymi podmiotami zadania własne i zlecone Gminy, określone w obowiązujących przepisach prawa oraz
wynikające z zawartych porozumień, a także

Ubezpieczeni:
1. Urząd Miasta i Gminy
ul. Rynek 1
62-020 Swarzędz
PKD:: 7511
Regon: 000527262
NIP: 777-18-06-897
Liczba osób zatrudnionych: 140
planowany budżet: 165.844.085,85 zł
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Opis prowadzonej działalności:
Wykaz jednostek OSP/MDP:
OSP Kobylnica
OSP Swarzędz
MDP Kobylnica
MDP Swarzędz
2. Biblioteka Publiczna
Os Czwartaków 1
62-020 Swarzędz
filie:
os. Kościuszkowców 6 w Swarzędzu, ul. Tortunia 5a w Swarzędzu, ul. Kórnicka 220 w Zalasewie, ul. Akacjowa 14 w Uzarzewie, ul. Szkolna 16 w Paczkowie, ul. Poznańska 99 w Kobylnicy
PKD:: 9101A
Regon: 0000979685
NIP: 777-26-47-403
Liczba osób zatrudnionych: 18
Opis prowadzonej działalności: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona
i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, okazjonalnie organizowane są
spotkania i imprezy czytelnicze.
3. Gimnazjum im. M. Kopernika w Zalasewie
ul. Planetarna 7, Zalasewo
62-020 Swarzędz
PKD:: 8531A
Regon: 639617250
NIP: 777-23-90-803
Liczba osób zatrudnionych: 54, w tym 40 nauczycieli
liczba uczniów: 370
planowany budżet: 3 661 618,00 zł
Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze ( na Sali gimnastycznej, boiskach szkolnych, organizowanie imprez szkolnych).
4. Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi
ul. Polna 21
62-020 Swarzędz
PKD:: 8531A
Regon: 639617272
NIP: 777-23-89-970
Liczba osób zatrudnionych: 69, w tym 54 nauczycieli
liczba uczniów: 397
Opis prowadzonej działalności: dydaktyczno – wychowawcza, szkoła wydaje obiady, które dowożone są
przez ajenta
5. Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów
os. Czwartaków 1
62-020 Swarzędz
PKD:: 8531A
Regon: 639610991
NIP: 777-23-83-097
liczba uczniów: 344
Liczba osób zatrudnionych: 68, w tym 46 nauczycieli
Opis prowadzonej działalności: placówka oświatowa
6. Ośrodek Kultury
ul. Poznańska 14
62-020 Swarzędz
Regon: 000753870
NIP: 777-17-93-255
Liczba osób zatrudnionych: 9
Opis prowadzonej działalności: Kulturalna działalność domów i ośrodków kultury
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7. Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 25
62-020 Swarzędz
PKD:: 8532C
Regon: 631000187
NIP: 777-14-01-574
Liczba osób zatrudnionych: 75
planowany budżet: 15 000 000,00 zł
Opis prowadzonej działalności: opieka społeczna
8. Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji
ul. Kosynierów 1
62-020 Swarzędz
PKD:: 8551Z
Regon: 300962712
NIP: 777-26-60-800
liczba zatrudnionych osób: 40
planowany budżet:
Opis prowadzonej działalności: usługi sportowo rekreacyjne
9. Przedszkole Nr 1 „ Żołędziowe Skrzaty”
ul. Zamkowa 26
62-020 Swarzędz
Regon: 632049451
NIP: 777-18-86-287
Liczba osób zatrudnionych: 19, w tym 9 nauczycieli
liczba uczniów: 92
Opis prowadzonej działalności: opiekuńczo – wychowawczo- dydaktyczna, prowadzona jest
kuchnia
10. Przedszkole Nr 2 „ Miś Uszatek”
Os. Czwartaków 8
62-020 Swarzędz
PKD:: 8010A
Regon: 632049400
NIP: 777-17-90-920
Liczba osób zatrudnionych: 22, w tym 11 nauczycieli
planowany budżet:
Opis prowadzonej działalności: opiekuńczo – wychowawcza, wyżywienie dzieci
11. Przedszkole Nr 3 „ pod Kasztanami”
ul. Kórnicka 21
62-020 Swarzędz
PKD:: 8010A
Regon: 632049362
NIP: 777-18-21-715
Liczba osób zatrudnionych: 15, w tym 8 nauczycieli
Opis prowadzonej działalności: opiekuńczo – wychowawcza,
12. Przedszkole Nr 4 „Bajkowy Świat”
Os. Mielżyńskiego 4a
62-020 Swarzędz
PKD:: 8510Z
Regon: 639798724
NIP: 777-25-16-285
Liczba osób zatrudnionych: 24, w tym 11 nauczycieli
Liczba uczniów: 126,
planowany budżet:
Opis prowadzonej działalności: przedszkole
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13. Przedszkole Nr 5 „Zielona Półnutka”
Os. Kościuszkowców 2
62-020 Swarzędz
PKD:: 8510Z
Regon: 632049385
NIP: 7771898238
Liczba osób zatrudnionych: 27, w tym 12 nauczycieli
liczba uczniów: 125
Planowany budżet: 1 426 912,00 zł.
Opis prowadzonej działalności: placówka opiekuńczo-wychowawcza, prowadzi wyżywienie dzieci
14. Przedszkole w Kobylnicy
ul. Poznańska 55
62-006 Kobylnica
PKD: 8510Z
Regon: 632049422
NIP: 777-21-49-527
Liczba osób zatrudnionych: 10, w tym 5 nauczycieli
Opis prowadzonej działalności: pedagogiczna, opiekuńcza, prowadzi wyżywienie dzieci
15. Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Wrzesińska 13
62-020 Swarzędz
PKD:: 4120Z
Regon: 630776997
NIP: 777-17-40-193
liczba zatrudnionych osób: 8
Opis prowadzonej działalności: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych, zarządzanie nieruchomościami,
16. Szkolne Schroniska Młodzieżowe „Sarenka”
ul. Poznańska 50
62-006 Kobylnica
PKD:: 5520Z
Regon: 000940625
NIP: 777-245-10-54
Liczba osób zatrudnionych: 3,
Opis prowadzonej działalności: Świadczenie usług noclegowych dla zorganizowanych grup
17. Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Zamkowa 20
62-020 Swarzędz
PKD:: 8010B3
Regon: 0012255924
NIP: 777-18-97-931
Liczba osób zatrudnionych: 69, w tym 52 nauczycieli
liczba uczniów: 670
Opis prowadzonej działalności: dydaktyczno-wychowawcza
18. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy
os. Kościuszkowców 4
62-020 Swarzędz
PKD: 8520Z
Regon: 001392090
NIP: 777-227-48-30
Liczba osób zatrudnionych: 116, w tym 88 nauczycieli,
liczba uczniów: 925
Opis prowadzonej działalności: Publiczna szkoła podstawowa ogólnodostępna (wynajem sal
lekcyjnych oraz sali gimnastycznej w godz. popołudniowych, wynajem pomieszczeń kuchni
szkolnej - sporządzanie posiłków na miejscu, wynajem pomieszczeń Poradni Psychologiczno
- Pedagogicznej).

Strona nr 4 z 72

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

BZP……../14

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Swarzędz

19. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. prof. Adama Wodziczki
os. Mielżyńskiego 3A
62-020 Swarzędz
Regon: 630151866
NIP: 777-18-04-929
Liczba osób zatrudnionych: 118, w tym 88 nauczycieli
Opis prowadzonej działalności: działalność związana z edukacją na poziomie szkoły podstawowej, stołówka na zasadzie cateringu - obiady dostarczane z zewnątrz i podawane na jednorazowych naczyniach,
świetlica czynna pon-pt, zajęcia pozalekcyjne, wynajem Sali gimnastycznej, boisk
20. Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kobylnicy
ul. Poznańska 50
62-006 Kobylnica
Regon:001225623
NIP: 777-18-05-001
Liczba osób zatrudnionych: 38, w tym 31 nauczycieli
ilość uczniów: 330
Opis prowadzonej działalności: dydaktyczno - wychowawcza
21. Szkoła Podstawowa w Wierzonce
ul. Karłowicka 3
62-006 Kobylnica
Regon: 00122564600000
NIP: 777-180-49-58
Liczba osób zatrudnionych: 20, w tym 16 nauczycieli
liczba uczniów: 68
planowany budżet: 1 128 530,00 zł
Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo
22. Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Strzelecka 2
60-020 Swarzędz
PKD: 9002Z
Regon: 632025580
NIP: 777-00-21-183
Liczba osób zatrudnionych: 162
Opis prowadzonej działalności:
a)pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody na terenie gminy Swarzędz oraz odprowadzanie ścieków
b) administracja cmentarza komunalnego
c) pielęgnacja terenów zielonych w gminie : koszenie trawników, placów, przycinanie krzewów, grabienie
i zbieranie liści
d) utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych ( w tym placów zabaw)
e) zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy (mieszkania komunalne i socjalne)
f) oczyszczanie miasta i gminy (prace porządkowe polegające na : zamiataniu placów , chodników, odśnieżaniu, zbiórce surowców wtórnych, wywóz nieczystości płynnych i wypompowanie wody z obiektów,
odśnieżanie miasta i gminy, usuwanie lodu)
g) równanie i utwardzanie dróg
h) obsługa komunikacji miejskiej ( w tym: organizacja transportu zbiorowego, obsługa warsztatu, obsługa
myjni, kontrola biletów, sprzedaż biletów)
i) prace elektryczne na rzecz Gminy ( konserwacja oświetlenia ulicznego i parkowego).
j) pozostałe zlecenia z Gminy Swarzędz (np. malowanie barierek, usuwanie dzikich wysypisk)
planowany budżet: 18 661 000,00 zł
23. Zespół Szkół w Paczkowie
ul. Szkolna 16
62-021 Paczkowo
PKD:: 8560Z
Regon: 634596134
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NIP: 777-27-82-785
Liczba osób zatrudnionych: 40, w tym 30 nauczycieli
liczba uczniów: 315
planowany budżet: 2 434 365,00 zł
Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo
24. Żłobek Miejski „Maciuś”
Os. Czwartaków 9
62-020 Swarzędz
PKD:: 8801Z
Regon: 630385328
NIP: 777-14-07-542
Liczba osób zatrudnionych: 27,
Liczba dzieci 95
Opis prowadzonej działalności: Żłobek Miejski "Maciuś" to jednostka budżetowa ( placówka opiekuńczo wychowawcza ), której zadaniem jest odpłatne udzielanie świadczeń związanych z zapewnieniem opieki
nad zdrowym dzieckiem w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w dni robocze w godzinach od 6.00 do 17.00.
Żłobek prowadzi blok żywieniowy, który obejmuje swą działalnością przygotowanie posiłków dla dzieci na
zasadzie pełnej produkcji.
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Załącznik Nr 1a do SIWZ, dotyczący części I zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule
dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury.
I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmujący następujące ryzyka łącznie:
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego
(rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego, upadek
jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub uszkodzenie
ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub
odgruzowywania, prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną
ubezpieczeniową, a także prowadzonej w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób
trzecich,
PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód, lawina, trzęsienie ziemi, obsunięcie
się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek (w tym
należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i będącego pod jego kontrolą oraz uderzenie wózka
widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego),
dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli (rozumiany jako szkody
spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich fragmentów, masztów, dźwigów,
kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem),
skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia objętego umową
ubezpieczenia, albo prowadzonej akcji gaśniczej i/lub ratowniczej;
Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek huraganu
i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy neonowe i świetlne,
kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich konstrukcjami mocującymi, o ile ich
wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych budynków i/lub budowli albo została ustalona
odrębnie w umowie ubezpieczenia;
PO – powódź – zalanie terenów w następstwie podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących
bądź zbiornikach wód stojących i wystąpienie z brzegów na skutek opadów atmosferycznych, topnienia
śniegu i lodu, zatorów lodowych i śryżowych, spływu wód po stokach, zboczach górskich i falistych lub
podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przenoszeniem
przedmiotów przez wody powodziowe
A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach technologicznych
przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego
zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i
rozmrożeniem, w tym (z limitem odszkodowawczym 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia)
uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii
Z - zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji
albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń
technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej
ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:

awarii tych instalacji lub urządzeń,

samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,

cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
 samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
 nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
 działania osób trzecich,
a także (z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia) szkody w
ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne
elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych elementów powstała wyłącznie w
wyniku działania mrozu
PE – przepięcia – szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe
w wyniku wyładowań atmosferycznych, na skutek niezachowania parametrów prądu tj. przepięcia, wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników
i
instalacjach, zwarcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu, obniżenia lub zaniku napięcia,
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a także wskutek wzrostu natężenia prądu ponad roboczą wartość znamionową (przetężenie) itp.
Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 500 000 zł we wszystkich jednostkach organizacyjnych /
instytucjach kultury łącznie, na każdą jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne; dotyczy wszystkich grup mienia. System pierwszego ryzyka
Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, obowiązuje również wtedy, jeśli do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie,
gdy
w związku z remontem, naprawą, wypożyczeniem, adaptacją lub ekspozycją mienie to czasowo znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP.
Za jedno zdarzenie uważa się wszystkie szkody w wyniku huraganu, gradu, powodzi, deszczu nawalnego,
trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, lawiny, śniegu i lodu, które powstały z tej samej przyczyny w ciągu
72 godzin, a w wyniku pozostałych ryzyk – dodatkowo w obrębie tego samego miejsca ubezpieczenia.
2. Przedmiot ubezpieczenia:
Łączne sumy ubezpieczenia
Lp.
1 Budynki
2 Budowle

Rodzaj mienia

Suma ubezpieczenia
227 101 860,98 zł
30 243 032,14 zł
10 035 286,08 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

5

Świetlik

25 830,00 zł

6

Wiatrak

14 671,40 zł

7

Wiaty przystankowe

390 158,96 zł

8

Mienie pracownicze

250 000,00 zł

9

Środki obrotowe

200 000,00 zł

4 664 818,86 zł

10 Nakłady adaptacyjne
11 Gotówka w schowkach
Środki pieniężne u kierowców pochodzących z obsługi pasa12
żerów

250 000,00 zł

13 Bilety komunikacji Zakładu Gospodarki Komunalnej
Urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nie objęte ochroną w
14
systemie sum stałych
Znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe,
15 lampy, sygnalizacja świetlna, oświetlenie uliczne nie objęte
ochroną w systemie sum stałych
16 Budowle nieobjęte ochroną w systemie sum stałych

100 000,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

REGON

110 000,00 zł
5 000,00 zł

40 000,00 zł
20 000,00 zł
40 000,00 zł

000527262

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Rynek 1, ul. Mielżyńskiego 5, Miełżyńskiego3a , 62- 020 Swarzędz, ul. Poznańska 25, 50
62- 006 Kobylnica, ul. Św. Marcina 1, Os. Czwartaków, Os. Czwartaków 1 62- 020 Swarzędz, Gruszczyn, Zalasewo, ul. Grudzińskiego 30 a, ul. Kórnicka 220 62 - 020 Zalasewo,
Sarbinowo, ul. Transportowa 1 62 - 020 Garby, ul. Poznańska 25, 62- 020 Swarzędz, ul.
Akacjowa 14 Uzarzewo , ul. Szkolna 16, 14 65 - 021 Paczkowo, os. Czwartaków 1 , ul.
Dworcowa, pałac Niezłomnych, os. Raczyńskiego, oraz lokalizacje z załącznika nr 5 Załącznik A do SIWZ, teren Miasta i Gminy Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1
Budynki
75 122 682,81 zł
2

Budowle

4 306 039,71 zł
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3

Wiatrak

14 671,40 zł

4

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

5

Świetlik

7

Wiaty przystankowe

8

Zbiory biblioteczne

485 066,80 zł
25 830,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

390 158,96 zł
REGON

zł

000979685

Os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
os. Czwartaków 1, os. Kościuszkowców 6, ul. Tortunia 5a, 62- 020 Swarzędz, ul. Kórnicka
220, Zalasewo, ul. Akacjowa 14, Uzarzewo, ul. Szkolna 16 , ul. Raczyńskiego 19, Paczkowo,
ul. Poznańska 99 Kobylnica
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
888 492,00 zł

2

Budowle

-

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
Miejsca ubezpieczenia

zł

340 821,64 zł
4 270 370,29 zł

REGON

639617250

ul. Planetarna 7, 62-020 Swarzędz

ul. Planetarna 7, 62-020 Swarzędz
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
8 053 100,00 zł

2

Budowle

1 303 278,52 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

643 848,72 zł

4

Dzwig osobowy

156 160,00 zł

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi

42 095,89 zł
REGON

639617272

ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki

6 277 898,00 zł

2

Budowle

890 222,76 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

689 483,43 zł

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów

35 527,80 zł
REGON

639610991

Os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
Os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
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1

Budynki

18 980 060,00 zł

2

Budowle

759 646,03 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

325 053,00 zł

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Ośrodek Kultury w Swarzędzu

60 469,00 zł
REGON

000753870

ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Ośrodek Pomocy Społecznej

-

zł

-

zł

101 000,70 zł
-

REGON

zł

631000187

ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Poznańska 25, Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu ul. Działkowa 61A, MiejskoGminny Ośrodek Wsparcia ul. Piaski 4 , Klub Seniora os Czwartaków 14 i os Cegielskiego
34 Świetlica – kościuszkowców 26, Świetlica – Gruszczyn ul Swarzędzka 184 Świetlica Uzarzewo, Pracownia -modelarnia os. Czwartaków 18
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1

Budynki

2 616 900,00 zł

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

9 498,92 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

473 625,00 zł
-

REGON

zł

300962712

ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Kosynierów 1, u. Św. Marcin 1, 62-020 Swarzędz, ul. Wrzosowa, Bogucin, 62-006 Kobylnica, jezioro Swarzędzkie, teren Miasta i Gminy
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
21 413 903,38 zł

2

Budowle

3 011 855,00 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

2 274 391,70 zł

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 1 "Żołędziowe Skrzaty"

REGON

zł

632049451

ul. Zamkowa 26, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Zamkowa 26, 62-020 Swarzędz
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
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1

Budynki

1 249 160,00 zł

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

-

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 2 "Miś Uszatek"

zł

165 507,00 zł
5 350,00 zł

REGON

632049400

Os. Czwartaków 8, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
Os. Czwartaków 8, 62-020 Swarzędz
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
1 850 420,00 zł

2

Budowle

-

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 3 "Pod Kasztanami"

zł

236 452,94 zł
1 126,63 zł

REGON

632049362

ul. Kórnicka 21, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Kórnicka 21, 62-020 Swarzędz
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
455 400,00 zł

2

Budowle

-

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 4 „Bajkowy Świat”

zł

180 831,32 zł
2 833,92 zł

REGON

639798724

Os. Mielżyńskiego 4a, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
Os. Mielżyńskiego 4a, 62-020 Swarzędz
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki

1 888 442,00 zł

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

-

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 5 „Zielona Półnutka”

269 340,00 zł
-

REGON

zł
zł

632049385

Os. Kościuszkowców 2, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
Os. Kościuszkowców 2, 62-020 Swarzędz
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Suma ubezpieczenia
1 914 660,00 zł
-

zł

225 046,80 zł
-

zł
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Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole w Kobylnicy

REGON

632049422

ul. Poznańska 55, 62-006 Kobylnica

Miejsca ubezpieczenia
ul. Poznańska 55, 62-006 Kobylnica
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
1 031 880,00 zł

2

Budowle

-

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
Miejsca ubezpieczenia

zł

111 315,21 zł
2 145,90 zł

REGON

630776997

ul. Wrzesińska 13, 62-020 Swarzędz

ul. Wrzesińska 13, ul. Wrzesińska 11, ul. Wrzesińska 15, ul. Graniczna 30, 62- 020 Swarzędz, lokalizacje UMiG z załącznika nr 8 do SIWZ
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1

Budynki

5 625 990,83 zł

2

Budowle

-

zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

-

zł

4

Zbiory biblioteczne

-

zł

-

zł

-

zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Sarenka”

REGON

000940625

ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica

Miejsca ubezpieczenia
ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa Nr 1

25 885,18 zł
-

REGON

zł

0012255924

ul. Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Zamkowa 20, ul. Św. Marcina, Kosynierów, 62-020 Swarzędz
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
8 090 320,00 zł

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy

2 112 748,65 zł
721 381,50 zł
51 256,23 zł
REGON

001392090

Os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz
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Miejsca ubezpieczenia
Os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
15 809 200,00 zł

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

-

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Wodziczki

zł

396 573,04 zł
61 619,96 zł

REGON

630151866

Os. Mielżyńskiego 3A, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
Os. Mielżyńskiego 3a, ul. Planetarna 7, Zalasewo, 62- 020 Swarzędz
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
17 557 000,00 zł

2

Budowle

38 225,00 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Kobylnicy
Miejsca ubezpieczenia

255 403,00 zł
60 000,00 zł

REGON

001225623

ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica

ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Budynki

5 995 060,00 zł

2

Budowle

570 868,05 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

70 762,58 zł

4

Zbiory biblioteczne

17 088,33 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa w Wierzonce

REGON

00122564600000

ul. Karłowicka 3, 62-006 Kobylnica

Miejsca ubezpieczenia
ul. Karłowicka 3, 62-006 Kobylnica
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
1 912 981,84 zł

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Zakład Gospodarki Komunalnej

71 689,68 zł
158 311,19 zł
15 285,34 zł
REGON

632025580

ul. Strzelecka 2, 60-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Strzelecka, 62- 020 Swarzędz, Punkt sprzedaży biletów Dworzec MPK, Baza transportowa w Garbach, Jasin, Sienkiewicza 19, Staniewskiego 11, lokalizacje z załącznika nr 5 Załącznika A do SIWZ, teren Miasta i Gminy Swarzędz,
Strona nr 13 z 72

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

BZP……../14

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Swarzędz

L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
18 331 886,00 zł

2

Budowle

16 009 436,01 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Zespół Szkół w Paczkowie

REGON

1 419 173,96 zł
634596134

ul. Szkolna 16 , 62-021 Paczkowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Szkolna 16, 14 62-021 Paczkowo
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
9 821 752,72 zł

2

Budowle

1 159 523,81 zł

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Żłobek Miejski „Maciuś”

334 520,02 zł
39 649,57 zł

REGON

630385328

Os. Czwartaków 9, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
Os. Czwartaków 9, 62-020 Swarzędz
L.p.
1
Budynki

Przedmiot ubezpieczenia

2

Budowle

3

Wyposażenie, urządzenia, maszyny, środki niskocenne

4

Zbiory biblioteczne

Suma ubezpieczenia
2 200 000,00 zł
-

zł

131 491,35 zł
-

zł

Suma ubezpieczenia budynków podana jest w szacunkowej wartości odtworzeniowej nowej, z
przyjęciem ceny odbudowy 1 m² powierzchni użytkowej w kwocie:
 3 500, 00 zł /m2 dla budynków objętych opieką konserwatora zabytków
 2 200,00 zł /m2 dla budynków użyteczności publicznej, administracyjnych, szkolnych, socjalnych
 2 500,00 zł/m2 dla budynków mieszkalnych, bursy internaty
 2 800, 00 zł /m2 dla sal i hal sportowych
 1 600,00 zł / m2 dla budynków gospodarczych, warsztatów, garaży, itp.
 1 200,00 zł / m2 dla wiat i podobnych
z wyjątkiem budynków oznaczonych „*” w załączniku nr 5 Załącznik A do SIWZ, których sumę
ubezpieczenia podano w wartości księgowej brutto.
Sumy ubezpieczenia budowli, maszyn, urządzeń, i wyposażenia są podane według wartości
księgowej brutto.
Dla środków niskocennych : wg szacunkowej wartości odtworzeniowej nowej
Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (stolarka okienna i
drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy itp.) Za stałe elementy należy uznać m.in. elementy
wyposażenia i wystroju wnętrz nieruchomości, trwale z nimi związane, a w szczególności:
a)
instalacje infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej, grzewczej, elektrycznej, gazowej,
wentylacyjnej,
klimatyzacyjnej)
i
teletechnicznej
(telefonicznej,
domofonowej,
alarmowej,
informatycznej),
b)
urządzenia i elementy stanowiące integralną część instalacji infrastruktury technicznej i trwale
z nią połączone (piece centralnego ogrzewania – co, instalacja ciepłej wody, instalacja zimnej wody)
oraz umieszczone wewnątrz/zewnątrz budynku elementy domofonu i sygnalizacji alarmowej, anteny,
kamery,
c)
trwałe zabudowy funkcjonalne: obudowy instalacji i grzejników,
d) okna i drzwi wraz z oszkleniem, zamknięciami i zabezpieczeniami przeciwwłamaniowymi,
e) wykładziny i okładziny ścian, podłóg, sufitów, tynki wewnętrzne i powłoki malarskie.
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Pozostały przedmiot ubezpieczenia:
1)
nakłady inwestycyjne / adaptacyjne systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 250 000,00 zł ; Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
2)
środki obrotowe systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 200 000,00 zł , Suma ubezpieczenia wg kosztów zakupu lub wytworzenia
3) gotówka i inne wartości pieniężne systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenie: 110 000,00 zł , Suma ubezpieczenia w wartości nominalnej
4)
Ubezpieczenie środków pieniężnych u kierowców pochodzących z obsługi pasażerów
systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł.
5)
Ubezpieczenie biletów komunikacji Zakładu Gospodarki Komunalnej systemem
pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł.
6)
mienie pracownicze systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia 250 000,00 zł , Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej (podlimit 1
000 zł / 1 osobę.)
7) urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nie objęte ochroną w systemie sum stałych (np.
iluminacje budynków, hydranty, wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów itp.).
Suma
ubezpieczenia: 40 000,00 zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej. Ubezpieczenie
systemem pierwszego ryzyka.
8) znaki drogowe i tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna,
oświetlenie uliczne nie objęte ochroną w systemie sum stałych
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka.
9) budowle nieobjęte ochroną w systemie sum stałych ( m.in. ogrodzenia, drogi wewnętrzne
i chodniki wewnętrzne, place, boiska, przystanki, wiaty, maszty flagowe).
Suma ubezpieczenia: 40 000,00 zł. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
Ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka.
3. Warunki szczególne obligatoryjne:

Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s

Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym 2 000 000,- zł na jedno i
wszystkie zdarzenia

Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z wyłączeniem graffiti, z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na
jedno i wszystkie zdarzenia

Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji przy
wypłacie odszkodowań

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w
przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji

Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia

Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego

Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia

Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony

Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych

Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczen przeciwpożarowych

Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód

Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia

Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych

Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia

Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów

Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie

Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów

Przyjęcie podanej klauzuli szkód mechanicznych

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 100 000,- zł

Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości szkody

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ubezpieczenie mienia w transporcie w zakresie pełnym, tj.
obejmujących zdarzenia losowe, ryzyka kradzieży lub rabunku mienia, kradzieży lub rabunku środka
transportu, wypadek środka transportu oraz inne zdarzenia powodujące uszkodzenia lub utratę
transportowanego mienia. Limit odpowiedzialności dla pojedynczego transportu ustala się na 25 000,00 zł
i 50 000,00 zł na wszystkie zdarzenia. Warunkiem stosowania ochrony ubezpieczeniowej jest przewożenie
mienia pojazdami należącymi lub użytkowanymi przez ubezpieczone jednostki albo korzystanie z
przewoźnika zawodowego. Ustala się franszyzę redukcyjną w każdej szkodzie
w wysokości
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500,00 zł. Niniejsze rozszerzenie ochrony wraz z ustalonym limitem jest wspólne dla ubezpieczenia
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego.
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt nagłaśniający i muzyczny poza miejscem ubezpieczenia, np.
podczas organizowanych imprez, festynów, koncertów itp., z podlimitem 60 000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w systemie pierwszego ryzyka

Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych

Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – brak
4. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym 10 000 000,- zł na jedno i
wszystkie zdarzenia

Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego

Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 1 000 000,- zł na jedno i
wszystkie zdarzenia

Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób w przypadku
szkody powstałej w wyniku pożaru lub wybuchu

Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej

Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie

Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności

Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania

Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia

Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód

Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym

Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji

Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli, z limitem
odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i wszystkie
zdarzenia, z podlimitem 10 000,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, porysowania , w tym
graffiti

Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy
ubezpieczenia do 10%

Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów, z limitem odszkodowawczym
80 000,- zł w rocznym okresie ubezpieczenia

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy

Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia

Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki
wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne fakultatywne dotyczące tych ubezpieczeń
II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
1. Wymagany zakres ubezpieczenia : szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z
włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:

utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
 zniszczeniu
lub
uszkodzeniu
ubezpieczonego
mienia
spowodowanego
dewastacją
i wandalizmem
 zniszczeniu albo uszkodzeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: 30 000,- zł)
2. Przedmiot ubezpieczenia:
Lp.
1
2
3
4
5
6

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

Suma ubezpieczenia w zł
200 000 zł
150 000 zł
50 000 zł
90 000 zł
90 000 zł
20 000 zł
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7
8

kradzieży z włamaniem i rabunku
Gotówka u kierowców od kradzieży z włamaniem
Gotówka u kierowców od rabunku

5 000 zł
5 000 zł

3. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko.
Suma ubezpieczenia obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne/instytucje kultury ujęte w specyfikacji i
ich lokalizacje bez stosowania podlimitów
4. Rodzaj wartości: maszyny, urządzenia i wyposażenia – księgowa brutto, środki niskocenne –
odtworzeniowa nowa, zbiory biblioteczne – rzeczywista, środki obrotowe – cena zakupu, środki pieniężne
– wartość nominalna,
5. Warunki szczególne obligatoryjne:
 Rozszerzenie ochrony o ryzyko wandalizmu i dewastacji (zgodnie z podanymi definicjami) do 100%
sumy ubezpieczenia środków obrotowych, środków niskocennych oraz maszyn, urządzeń, wyposażenia
, zbiorów bibliotecznych
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
 Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem
 Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju)
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczen przeciwkradzieżowych
 Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
 Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
 Termin zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela – 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu
 Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
 Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 50 000,- zł
 Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 5 000,- zł (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu
sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
 Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
 Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – brak.
6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
 Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego
 Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
 Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
 Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
 Zwiększenie obligatoryjnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 000,00 zł (wspólnego limitu z
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,00 zł
 Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki
wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne fakultatywne dotyczące tych
ubezpieczeń
III. Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia (oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne w
tym gabloty, tablice przeszklone itp., bez względu na rodzaj szkła, grubość i klasę odporności)
1. Wymagany zakres ubezpieczenia: stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia
wraz z pokryciem poniesionych kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań, wykonania znaków
reklamowych i informacyjnych oraz (do wysokości 20% sumy ubezpieczenia) kosztów tymczasowego
zabezpieczenia
2. Przedmiot ubezpieczenia: Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte będące własnością lub
znajdujące się w posiadaniu ubezpieczonego szyby i inne przedmioty stanowiące wyposażenie bądź
urządzenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych oraz przedmioty znajdujące się na
zewnątrz, niezależnie od rodzaju szkła i klasy odporności. W szczególności ochroną objęte są następujące
przedmioty:oszklenie okienne i drzwiowe, oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, konstrukcje wypełnione
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szkłem lub tworzywem itp., szyby specjalne (szyby antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i
inne),oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad oraz
gablot, tablice reklamowe, szyldy, tablice i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku,
tworzywa itp., neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra .
3. Suma ubezpieczenia – 50 000,00 zł
4. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko
5. Warunki szczególne obligatoryjne:

Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego

Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony

Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych

Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód

Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia

Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów

Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych

Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny - brak
6. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:

Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego

Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej

Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności

Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka

Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania

Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód

Zastąpienie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz przedmiotów szklanych od stłuczenia systemem ryzyk nazwanych
ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie warunki
wymagane oraz klauzule dodatkowe i postanowienia szczególne fakultatywne dotyczące tych ubezpieczeń
IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa oraz pozostająca w
zbiegu) Gminy Swarzędz i osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub na mieniu wyrządzone
poszkodowanym w związku z prowadzoną działalnością przez podmioty objęte ubezpieczeniem
i
wykonywaniem zadań Gminy oraz posiadanym, zarządzanym, administrowanym lub użytkowanym
mieniem, w granicach odpowiedzialności Ubezpieczonego.
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce w
okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczenia przed upływem terminu przedawnienia, przy
czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej
przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że
miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone korzyści jakie
poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) oraz zadośćuczynienie.
Zakresem ubezpieczenia objęte są także szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, którym jest
Zamawiający oraz wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność, we wszystkich
podmiotach/jednostkach organizacyjnych/instytucjach kultury.
Definicje:

wypadek ubezpieczeniowy – szkoda na osobie lub na mieniu, albo czysta strata finansowa

szkoda na osobie – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia albo śmierć poszkodowanego oraz
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia

szkoda na mieniu – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości oraz
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy

czysta strata finansowa - szkoda niewynikająca ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej
osobie trzeciej

podlimit – limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej
Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:
a)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź
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eksploatacją urządzeń wod. – kan. i c.o., bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
b)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez
jego zanieczyszczenie z podlimitem 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
c)
odpowiedzialność
cywilną
za
szkody
wyrządzone
przez
podwykonawców
Ubezpieczającego oraz przez podmioty, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z
zachowaniem prawa do regresu, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
d)
odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach
podczas wykonywania obróbki, naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia lub innych podobnych
czynności, prac i usług, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
e)
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac
lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu
tych czynności, prac lub usług, bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
f)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem przez
Gminę drogami publicznymi (budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych
obiektów inżynierskich), zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007
roku Nr 19 poz. 115 z późn. zm.), głównie w itp. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach prawnych (o
długości łącznej dróg około 240,00 km.), a także drogami wewnętrznymi, osiedlowymi, chodnikami,
parkingami, mostami, mostkami (zarządcy drogi nie zwalnia z odpowiedzialności brak świadomości
niewłaściwego stanu drogi) a zwłaszcza:
•
spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z uszkodzeń
nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia,
•
wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni), letnim
utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanym
zaśmieceniem) oraz namułami,
•
spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie
drogowym,
•
wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi
przedmiotami i materiałami,
•
powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów,
•
wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, jazów, estakad, kładek (w
szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo
przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
•
spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego lub
zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia losowego,
•
spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
•
powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych,
•
wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające
wodę z pasa drogowego,
•
spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym
wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami nawierzchni,
•
spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,
•
powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem lub
prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową,
•
powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
•
powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi,
a także zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,
•
uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg, a
także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg,
•
uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa
drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
•
uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa
drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg lub
urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia
zasłon przeciwśnieżnych
z podlimitem 1 000 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia,
g)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem
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(serwowaniem) produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych
imprez okolicznościowych przez wszystkie jednostki organizacyjne/instytucje kultury, (OC za produkt), z
podlimitem 700 000,-zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia,
h)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego
innemu ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia z podlimitem 800 000,-zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
i)
odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach
ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 1 000 000,-zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
j)
odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC
szatni), z podlimitem 50 000,- zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 10 000,- zł na jeden wypadek
ubezpieczeniowy w odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych przez wyznaczone osoby
i/lub zamykanych na czas pomiędzy wydawaniem i przyjmowaniem przechowywanych rzeczy oraz z
podlimitem 10 000 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe i 1 000 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do innych miejsc,
k)
odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
l)
odpowiedzialność cywilną kontraktową z tytułu zawieranych umów na dostawę wody
o odpowiednich parametrach i ciśnieniu i odbiór ścieków, zgodnie z Ustawą o Zbiorowym Zaopatrzeniu w
Wodę i Zbiorowym Odprowadzaniu Ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (teks jednolity Dz.U. 2006 nr 123
poz. 858) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać
woda zdatna do picia i na potrzeby gospodarcze, z podlimitem 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
m)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem
produktu do obrotu (woda), w tym za zatrucia pokarmowe i przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń
(wszystkich z wykazu publikowanego przez Ministra Zdrowia), bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
n)
odpowiedzialność cywilną za szkody wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i
zakażeń wyrządzonych w związku z posiadaniem (zarządzaniem) pływalni i kąpielisk, z podlimitem 500
000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
o)
odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach należących do
pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, z podlimitem 500 000,zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia (z
wyłączeniem ryzyka kradzieży),
p)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez organizatora imprez (w tym
również
imprez
masowych),
np.
kulturalnych,
sportowo
–
rekreacyjnych,
artystycznych,
okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez
masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, z podlimitem 1 000 000,- zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia , (zakres ubezpieczenia
obejmuje
pokaz
sztucznych
ogni/fajerwerków
oraz
imprezy
z
użyciem
materiałów
pirotechnicznych/wybuchowych, z podlimitem w wysokości 200 000 zł),
q)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez jednostki organizacyjne, w
szczególności placówki oświatowe, w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, holu lub
innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów itp., bez
podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia,
r)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z podlimitem
200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
s)
obejmująca szkody wyrządzone przez jednostki OSP podczas akcji ratowniczo –
gaśniczych z podlimitem 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia
t)
rozszerzona o OC Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Sarenka” za rzeczy
wniesione przez gości – OC hotelarza (45 miejsc noclegowych, funkcjonuje kuchnia samoobsługowa) z
podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia
u)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy praktykantów,
stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do
wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, z
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podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia
v)
szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek
blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, jeżeli przyczyną zalań był ich
zły stan techniczny, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne
budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad
dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej,
należącej do administrowanego budynku, z podlimitem 100 000,- zł na zalania i 100 000,- zł na
przepięcia na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w)
odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody
osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy,
niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem
wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30.10.2002r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – tekst jednolity Dz. U. z 2009, Nr 167
poz. 1322 z późn. zm.), z podlimitem 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia
x)
odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i
urządzeniach oraz w związku z wykonywaniem wykopów i przekopów, z podlimitem 200 000 zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
y)
rozszerzenie ubezpieczenia OC o czyste straty finansowe, z podlimitem 50 000,- zł na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z
wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego jako warunku
obligatoryjnego. Podwyższenie do podlimitu 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia jako warunku fakultatywnego.
2. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe:
4 000 000,00 zł (z uwzględnieniem podlimitów określonych powyżej) w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia
4. Warunki szczególne obligatoryjne
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
 Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa
 Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin
 Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC
 Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
 Rozszerzenie ubezpieczenia OC o czyste straty finansowe, z podlimitem 50 000,- zł na jeden i
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z
wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnej bądź aktu normatywnego
 Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
 Franszyza integralna – 200,- zł (wyłącznie w szkodach rzeczowych, w szkodach osobowych brak)
 Franszyza redukcyjna – brak (nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest równa
wysokości świadczenia ZUS)
 Udział własny – brak
5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:

Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego

Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej

Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie

Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin

Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia

Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka

Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności

Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat finansowych
(m.in. w związku z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych) z
50 000 zł do 500 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Zniesienie franszyzy integralnej
V. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
1. Wymagany zakres ubezpieczenia:
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Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym huraganu,
działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np. kradzież z
włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców,
niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie) obejmujące poniesione na terenie
RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i
ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego), rozszerzone o koszty odtworzenia
danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne.
Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP
sprzęt przenośny - Europa
2. Przedmiot i system ubezpieczenia:
 sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny systemem sum stałych,
 koszt odtworzenia danych – systemem pierwszego ryzyka
 oprogramowanie (w tym licencjonowane, programy z produkcji seryjnej, jednostkowej oraz inne)
– systemem pierwszego ryzyka
 wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka
 zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego przeprogramowania,
tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego), systemem pierwszego
ryzyka
Koszt odtworzenia danych i oprogramowania - suma ubezpieczenia:
140 000,00 zł
Wymienne nośniki danych - suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł
Zwiększone koszty działalności
Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł
- koszty nieproporcjonalne - suma ubezpieczenia: 50.000,00 zł
- koszty proporcjonalne - suma ubezpieczenia: 50.000,00 zł, okres odszkodowawczy 6 miesięcy,
franszyza integralna 2 dni
3.Ubezpieczenie od szkód materialnych
Łączne sumy ubezpieczenia
Lp.

Rodzaj mienia

Suma ubezpieczenia

1

Sprzęt stacjonarny

2 648 311,42 zł

2

Sprzęt przenośny

1 386 747,87 zł

3

Kserokopiarki

371 850,66 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

809 655,83 zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

47 926,95 zł

6

Infokioski

44 913,08 zł

7

Koszt odtworzenia danych i oprogramowania

8

Nośniki danych

9

Zwiększone koszty działalności

140 000,00 zł
10 000,00 zł
100 000,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

REGON

000527262

ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Rynek 1, ul. Mielżyńskiego 5, Miełżyńskiego3a , 62- 020 Swarzędz, ul. Poznańska 25, 50
62- 006 Kobylnica, ul. Św. Marcina 1, Os. Czwartaków, Os. Czwartaków 1 62- 020 Swarzędz, Gruszczyn, Zalasewo, ul. Grudzińskiego 30 a, ul. Kórnicka 220 62 - 020 Zalasewo,
Sarbinowo, ul. Transportowa 1 62 - 020 Garby, ul. Poznańska 25, 62- 020 Swarzędz, ul.
Akacjowa 14 Uzarzewo , ul. Szkolna 16, 14 65 - 021 Paczkowo, os. Czwartaków 1 , ul.
Dworcowa, pałac Niezłomnych, os. Raczyńskiego, oraz lokalizacje z złącznika nr 5 Załącznika A do SIWZ, teren Miasta i Gminy Swarzędz
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

1

Sprzęt stacjonarny

986 138,08 zł

2

Sprzęt przenośny

191 314,21 zł
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3

Kserokopiarki, drukarki

196 990,42 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

693 157,12 zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

6

Sprzęt elektroniczny stacjonarny w ramach programu UE

285 000,00 zł

7

Sprzęt elektroniczny przenośnyw ramach programu UE

540 500,00 zł

8

Infokioski

10 687,36 zł

44 913,08 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

REGON

000979685

Os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
os. Czwartaków 1, os. Kościuszkowców 6, ul. Tortunia 5a, 62- 020 Swarzędz, ul. Kórnicka
220, Zalasewo, ul. Akacjowa 14, Uzarzewo, ul. Szkolna 16 , ul. Raczyńskiego 19, Paczkowo,
ul. Poznańska 99 Kobylnica
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
75 406,53 zł
2

Sprzęt przenośny

20 760,33 zł

3

Kserokopiarki

23 192,95 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

-

zł

6

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

-

zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Zalasewie
Miejsca ubezpieczenia

REGON

639617250

ul. Planetarna 7, 62-020 Swarzędz

ul. Planetarna 7, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
2

Sprzęt przenośny

3

Kserokopiarki

4

Monitoring, systemy alarmowe

6

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

33 125,84 zł
6 635,00 zł
16 468,20 zł
8 596,10 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Jadwigi

Suma ubezpieczenia
202 279,45 zł

REGON

639617272

ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Polna 21, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
188 977,39 zł

2

Sprzęt przenośny

61 788,07 zł

3

Kserokopiarki

12 135,34 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

13 000,00 zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Gimnazjum Nr 3 im. Polskich Noblistów

550,00 zł
REGON

639610991

Os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz
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Miejsca ubezpieczenia
Os. Czwartaków 1, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
109 101,00 zł

2

Sprzęt przenośny

30 571,00 zł

3

Kserokopiarki

10 849,00 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

11 157,00 zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

3 676,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Ośrodek Kultury w Swarzędzu

REGON

000753870

ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Poznańska 14, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
25 895,89 zł

2

Sprzęt przenośny

3

Kserokopiarki

-

zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

-

zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Ośrodek Pomocy Społecznej

58 611,81 zł

479,00 zł
REGON

631000187

ul. Poznańska 25, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Poznańska 25, Gminne Centrum Informacji w Swarzędzu ul. Działkowa 61A, MiejskoGminny Ośrodek Wsparcia ul. Piaski 4 , Klub Seniora os Czwartaków 14 i os Cegielskiego
34 Świetlica – kościuszkowców 26, Świetlica – Gruszczyn ul Swarzędzka 184 Świetlica Uzarzewo, Pracownia -modelarnia os. Czwartaków 18
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
108 827,00 zł
2

Sprzęt przenośny

27 628,00 zł

3

Kserokopiarki

44 654,65 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

-

zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

-

zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

REGON 300962712
ul. Kosynierów 1, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Kosynierów 1, u. Św. Marcin 1, 62-020 Swarzędz, ul. Wrzosowa, Bogucin, 62-006 Kobylnica, jezioro Swarzędzkie, teren Miasta i Gminy Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
29 292,80 zł
2

Sprzęt przenośny

3

Kserokopiarki

4

Monitoring, systemy alarmowe

-

zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

-

zł

21 900,00 zł
4 200,00 zł

Strona nr 24 z 72

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

BZP……../14

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Swarzędz

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 1 "Żołędziowe Skrzaty"

REGON

632049451

ul. Zamkowa 26, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Zamkowa 26, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
13 946,47 zł

2

Sprzęt przenośny

10 217,00 zł

3

Kserokopiarki

4 700,00 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

1 500,00 zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

3 004,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 2 "Miś Uszatek"

REGON

632049400

Os. Czwartaków 8, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
Os. Czwartaków 8, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
890,60 zł

2

Sprzęt przenośny

21 308,36 zł

3

Kserokopiarki

4

Monitoring, systemy alarmowe

-

zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

-

zł

3 950,36 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 3 "Pod Kasztanami"

REGON

632049362

ul. Kórnicka 21, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Kórnicka 21, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
924,76 zł

2

Sprzęt przenośny

9 865,72 zł

3

Kserokopiarki

3 499,78 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

-

873,30 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 4 „Bajkowy Świat”

zł

REGON

639798724

Os. Mielżyńskiego 4a, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
Os. Mielżyńskiego 4a, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
6 005,00 zł

2

Sprzęt przenośny

5 447,90 zł

3

Kserokopiarki

6 470,54 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

-

zł

400,00 zł
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Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole Nr 5 „Zielona Półnutka”

REGON

632049385

Os. Kościuszkowców 2, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
Os. Kościuszkowców 2, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
2

Sprzęt przenośny

3

Kserokopiarki

4

Monitoring, systemy alarmowe

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

10 564,17 zł
1 647,00 zł
-

zł

3 431,51 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Przedszkole w Kobylnicy

Suma ubezpieczenia
3 683,18 zł

REGON

632049422

ul. Poznańska 55, 62-006 Kobylnica

Miejsca ubezpieczenia
ul. Poznańska 55, 62-006 Kobylnica
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
2

Sprzęt przenośny

3

Kserokopiarki

4

Monitoring, systemy alarmowe

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

5 457,54 zł
910,12 zł
5 900,00 zł
659,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Swarzędzkie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego sp. z o.o.
Miejsca ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
2 000,00 zł

REGON

630776997

ul. Wrzesińska 13, 62-020 Swarzędz

ul. Wrzesińska 13, ul. Wrzesińska 11, ul. Wrzesińska 15, ul. Graniczna 30, 62- 020 Swarzędz, lokalizacje UMiG z załącznika nr 5 Załącznika A do SIWZ
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1

Sprzęt stacjonarny

-

zł

2

Sprzęt przenośny

-

zł

3

Kserokopiarki

-

zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

-

zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

-

zł

-

zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Sarenka”
Miejsca ubezpieczenia

REGON

000940625

ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica

ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
2

Sprzęt przenośny

4

Kserokopiarki

Suma ubezpieczenia
2 189,40 zł
-

zł
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5

Monitoring, systemy alarmowe

6

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

-

2 755,71 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa Nr 1

zł

REGON

0012255924

ul. Zamkowa 20, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Zamkowa 20, ul. Św. Marcina, Kosynierów, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
2

Sprzęt przenośny

4

Kserokopiarki

5

Monitoring, systemy alarmowe

6

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

83 836,70 zł
79 401,95 zł
6 382,00 zł
18 648,06 zł
992,12 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Brzechwy
Miejsca ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

REGON

001392090

Os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz

Os. Kościuszkowców 4, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
95 578,25 zł

2

Sprzęt przenośny

8 588,20 zł

4

Kserokopiarki

19 515,00 zł

5

Monitoring, systemy alarmowe

16 999,48 zł

6

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

1 366,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Wodziczki
Miejsca ubezpieczenia

REGON

630151866

Os. Mielżyńskiego 3A, 62-020 Swarzędz

Os. Mielżyńskiego 3a, ul. Planetarna 7, Zalasewo, 62- 020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
2

Sprzęt przenośny

4

Kserokopiarki

5

Monitoring, systemy alarmowe

6

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

90 623,98 zł
5 500,00 zł
-

zł

3 339,26 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Kobylnicy
Miejsca ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
154 196,80 zł

REGON

001225623

ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica

ul. Poznańska 50, 62-006 Kobylnica
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
93 308,09 zł
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2

Sprzęt przenośny

4

Kserokopiarki

5

Monitoring, systemy alarmowe

6

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

35 994,58 zł
6 258,60 zł
11 000,00 zł
-

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Szkoła Podstawowa w Wierzonce

REGON

zł

00122564600000

ul. Karłowicka 3, 62-006 Kobylnica

Miejsca ubezpieczenia
ul. Karłowicka 3, 62-006 Kobylnica
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny
2

Sprzęt przenośny

4

Kserokopiarki, drukarki

5

Monitoring, systemy alarmowe

6

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

30 227,66 zł
20 337,37 zł
4 142,69 zł
- zł
499,00 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Zakład Gospodarki Komunalnej

Suma ubezpieczenia

REGON

632025580

ul. Strzelecka 2, 60-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
ul. Strzelecka, 62- 020 Swarzędz, Punkt sprzedaży biletów Dworzec MPK, Baza transportowa w Garbach, Jasin, Sienkiewicza 19, Staniewskiego 11, lokalizacje z Załącznika nr Załącznika A do SIWZ, teren Miasta i Gminy Swarzędz,
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
1

Sprzęt stacjonarny

105 540,33 zł

2

Sprzęt przenośny

3

Kserokopiarki

6 609,84 zł

4

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

4 651,73 zł

5

Monitoring, systemy alarmowe

78 451,79 zł

11 925,97 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Zespół Szkół w Paczkowie

REGON

634596134

ul. Szkolna 16 , 62-021 Paczkowo

Miejsca ubezpieczenia
ul. Szkolna 16, 14 62-021 Paczkowo
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
39 289,96 zł

2

Sprzęt przenośny

3

Kserokopiarki

1 600,00 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

9 900,00 zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

1 525,20 zł

Ubezpieczający/Ubezpieczony
Żłobek Miejski „Maciuś”

15 956,85 zł

REGON

630385328

Os. Czwartaków 9, 62-020 Swarzędz

Miejsca ubezpieczenia
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Os. Czwartaków 9, 62-020 Swarzędz
L.p.
Przedmiot ubezpieczenia
1
Sprzęt stacjonarny

Suma ubezpieczenia
7 965,48 zł

2

Sprzęt przenośny

6 143,80 zł

3

Kserokopiarki

2 007,37 zł

4

Monitoring, systemy alarmowe

-

zł

5

Centrale telefoniczne, faksy, telefony

-

zł

Suma ubezpieczenia określona została w wartości księgowej brutto z wyjątkiem przedmiotów
oznaczonych „*”, których wartość ustalona została w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej oraz
przedmiotów deklarowanych do ubezpieczenia w okresie wykonywania zamówienia w wartości
szacunkowej odtworzeniowej nowej
4. Warunki szczególne obligatoryjne
 Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego do bez względu na rok
produkcji
 W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania w kwocie
odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym
przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z
uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy
szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego
przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach
technicznych
 W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata
odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości
poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych
wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych
lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub ponownym
zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności
nieproporcjonalnych – w kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma
ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji
 Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej definicji kradzieży z włamaniem
 Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju)
 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
 W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o
szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – termin zawiadomienia o szkodzie zgodny z
podana klauzulą zgłaszania szkód
 Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia

Przyjęcie podanej klauzuli sprzętu elektronicznego zamontowanego poza budynkami (np. kamery
monitorujące)
 Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w
pojazdach samochodowych
 Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
 Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 5 000,- zł (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
 Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
 Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji
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5.











Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak
Udział własny 5% wartości szkody
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Przyjęcie podanej klauzuli udziału w zysku lub klauzuli funduszu prewencyjnego
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście łącznej
sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych do 10%
 Zwiększenie obligatoryjnego limitu kradzieży zwykłej z 5 000,00 zł do 10 000,00 zł (wspólnego limitu z
ubezpieczeniem mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku), z franszyzą redukcyjną 500,00 zł
 Udział własny – zniesiony
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Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia
Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawierający
ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Swarzędz

warunki

obligatoryjne

dla

1.
Przedmiot ubezpieczenia:
pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) 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.
Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 4 Załącznika A SIWZ.
2. Zakres ubezpieczenia:
2.1.
Obowiązkowe
ubezpieczenie
OC
posiadaczy
pojazdów
mechanicznych
zgodnie
z ustawą z dnia 22.05.2003 r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 392 z
późn. zm.).

Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą

Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą)

Dotyczy pojazdów: wszystkie pojazdy wykazane w załączniku nr 4 Załącznika A SIWZ.
2.2.
Ubezpieczenie NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych.
 Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków albo śmierć kierowcy i
pasażerów 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;
 suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł. / 1 os. (w odniesieniu do trwałego uszczerbku i śmierci)

dotyczy pojazdów: pojazdy wykazane w załączniku nr 4 Załącznika A SIWZ oprócz przyczep
2.3.
Ubezpieczenie Auto Casco
2.3.1. Zakres ubezpieczenia: uszkodzenie, utrata bądź całkowite zniszczenie ubezpieczonego pojazdu i
wyposażenia oraz utrata elementów pojazdu lub wyposażenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli
Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu, w szczególności obejmujący
szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu polegające w na:
 uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu albo wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek
zderzenia pojazdów, w tym zderzenia pojazdów posiadanych bądź użytkowanych przez
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, albo zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami
pochodzącymi z zewnątrz pojazdu oraz z wewnątrz ubezpieczonego pojazdu,
 uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu albo wyposażenia wskutek zdarzeń losowych, w
szczególności w wyniku pożaru, wybuchu, powodzi, zatopienia, uderzenia piorunu, huraganu,
opadu atmosferycznego oraz 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,
 uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia w związku z ruchem lub postojem wskutek działania
osób trzecich, w tym również włamania,
 uszkodzeniu, lub zniszczeniu pojazdu, albo jego części bądź wyposażenia przez osoby trzecie w
następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia (określonego w art. 289 k.k.),
 uszkodzeniu wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia
pomocy medycznej,
 uszkodzeniu lub zbiciu szyb pojazdu,
 kradzieży pojazdu bądź jego części, przez którą rozumie się:
1)
kradzież z włamaniem (określoną w art. 279 k.k.);
2)
kradzież pojazdu (określoną w art. 278 k.k.), jego części lub wyposażenia;
3)
kradzież z użyciem przemocy (określoną w art. 280 k.k., tzw. rozbój);
2.3.2. Zakres terytorialny: Europa i inne kraje wymienione w OWU Auto Casco Wykonawcy.
2.3.3. 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
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art. 17 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U z 2013
r., poz. 950).
2.3.4. Dotyczy pojazdów z podaną sumą ubezpieczenia w załączniku nr 4 Załącznik A SIWZ
2.4. Ubezpieczenie Assistance
W odniesieniu do pojazdów podlegających ubezpieczeniu Assistance przedmiot ubezpieczenia, warunki
ubezpieczenia, zakres terytorialny oraz limity pokrycia poszczególnych świadczeń i usług - zgodnie z
Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance danego Ubezpieczyciela dołączanego bezskładkowo do
ubezpieczenia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub AUTO CASCO
(jeżeli takie posiada).
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 zastrzeżeniami, określonymi w pkt 3.7 SIWZ i w umowie, dotyczącej
części II zamówienia.
3.1.2. Składki i stawki taryfowe za ubezpieczenie poszczególnych rodzajów pojazdów, wynikające ze
złożonej oferty i obliczone zgodnie z § 10 wzoru umowy dotyczącej II części zamówienia, będą
obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie roku.
3.1.3. W przypadku zadeklarowania do ubezpieczenia w trakcie wykonywania zamówienia innego rodzaju
pojazdu mechanicznego niż ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 4 Załącznik A niniejszej
SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany do zastosowania w obliczeniu ceny za ubezpieczenie
obowiązkowe OC, AUTO CASCO i NNW kierowcy i pasażerów identycznych zniżek w stosunku do
składek i stawek taryfowych dotyczących takiego rodzaju pojazdu, jak zastosowane do obliczenia
ceny za pojazdy objęte niniejszym zamówieniem.
3.1.4. Składki roczne za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i utraty Auto Casco muszą być naliczane
od aktualnej na dzień wystawiania dokumentu ubezpieczeniowego sumy ubezpieczenia, określonej
zgodnie z pkt 3.3,
3.2.
Przyjmowanie pojazdów do ubezpieczenia
3.2.1. Zarówno pojazdy mechaniczne aktualnie znajdujące się na stanie jednostek organizacyjnych
Powiatu, wykazane w załączniku Nr 4 Załącznika A do SIWZ, jak i włączane do ubezpieczenia w
trakcie wykonania niniejszego zamówienia (w tym pojazdy kupowane jako fabrycznie nowe) będą
przyjmowane do ubezpieczenia OC, AUTO CASCO, Assistance bez konieczności dokonywania
oględzin i sporządzania dokumentacji fotograficznej, jedynie na podstawie 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 podpisanie stosownej
umowy bądź daty rejestracji pojazdu, z zastrzeżeniem obowiązków ustawowych 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 ubezpieczeniowego
(wyjątkowo także przez Ubezpieczającego) pocztą, fax-em albo mailem. Wniosek winien zawierać
dane niezbędne do identyfikacji pojazdu oraz (dla potrzeb ubezpieczenia AUTO CASCO) wartość,
przebieg i posiadane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.
3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów mechanicznych ubezpieczanych w zakresie Auto Casco
3.3.1. Pojazdy fabrycznie nowe będą przyjmowane do ubezpieczenia wg wartości fakturowej brutto (z
podatkiem VAT);
3.3.2. Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty jego
nabycia przez Ubezpieczającego jako fabrycznie nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu,
ustalona będzie w wartości fakturowej brutto (z podatkiem VAT);
3.3.3. Suma ubezpieczenia pojazdów, których okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie jest
dłuższy niż 12 miesięcy od daty nabycia przez Ubezpieczającego, jako fabrycznie nowego i pojazd
wcześniej nie uległ uszkodzeniu, ustalona będzie wartości rynkowej określonej wg katalogów „Info
Ekspert”, nie niższej jednak niż 85% ceny fakturowej brutto;
3.3.4. Suma ubezpieczenia pojazdów używanych, których okres eksploatacji jest dłuższy niż 12 miesięcy
lub krótszy, lecz pojazd wcześniej uległ uszkodzeniu, będzie odpowiadać aktualnej w dniu
zgłoszenia do ubezpieczenia wartości rynkowej brutto, określonej wg katalogów „Info Ekspert”;
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3.3.5. Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych przez Powiat na podstawie umowy leasingu,
użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być zadeklarowana przez
Ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu.
3.3.6. Ubezpieczeniu podlega wyposażenie pojazdu fabryczne i dodatkowe, za które uważa się sprzęt i
urządzenia do utrzymania i używania pojazdu, zabezpieczenia przed kradzieżą, służące zwiększeniu
bezpieczeństwa jazdy, instalację gazową, sprzęt audiofoniczny stanowiący wyposażenie fabryczne,
zamontowany przez dealera albo przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (zgłoszony we
wniosku), a także specjalistyczny sprzęt zamontowany na stałe w pojazdach specjalnych, których
wartość uwzględniona jest w sumie ubezpieczenia danego pojazdu.
4.
Zasady likwidacji szkód
4.1. Zgłoszenie szkody, przekazywanie dokumentacji, kosztorysów, akceptacja i inna korespondencja
winna być prowadzona w formie pisemnej; dopuszcza się przekazywanie korespondencji faksem lub
pocztą elektroniczną na uzgodnione numery faks albo adresy e-mail.
4.2. W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin
pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie
kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie
dokonania przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony ma
prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia
uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez
Ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego
skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się akcept
milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur;
4.3. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku, których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne
odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek
Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą
faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku
odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości
ostateczne odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość rynkową pojazdu będzie pomniejszone
jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży.
Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej
staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie
dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego
terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie;
4.4. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie (utrata,
zniszczenie), odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości:
- sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto pojazdu z dnia zakupu (z podatkiem
VAT), jeżeli okres jego eksploatacji nie przekroczył 6 miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie
nowego, a pojazd nie uległ wcześniej uszkodzeniu,
- wartości rynkowej z dnia ustalanie wysokości odszkodowania, nie niższej niż 85% wartości
fakturowej brutto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy niż 12
miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jako fabrycznie nowego, a
pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma ubezpieczenia,
- wartości rynkowej brutto z dnia ustalania odszkodowania (nie wyższej niż suma ubezpieczenia) w
pozostałych przypadkach;
4.5. 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);
4.6. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będzie stosowany współczynnik urealnienia cen części
zamiennych (powiązany z wiekiem pojazdu), polegający na dostosowywaniu cen części do
przeciętnych cen funkcjonujących na rynku – do kalkulacji naprawy będą przyjmowane ceny części
nowych, zalecanych przez producenta danego typu pojazdu;
4.7. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą miały zastosowania ustalone w OWU Ubezpieczyciela
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;
4.8. 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;
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4.9.

Odszkodowanie wypłacane jest z podatkiem VAT, także w przypadku kosztorysowego wyliczenia
wysokości odszkodowania (Ubezpieczający/Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku pośredniego
VAT i nie ma możliwości jego odliczenia).
4.10. Obowiązuje konsumpcja sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o wypłacone
odszkodowanie), z możliwością doubezpieczenia wg stawek taryfowych rocznych zgodnych ze
złożoną ofertą, na zasadach określonych w § 10 umowy w sprawie zamówienia publicznego
dotyczącej części II zamówienia.
5. Pozostałe warunki szczególne obligatoryjne:
 Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej Auto Casco
 Przyjęcie podanej definicji rabunku (rozboju)
 Przyjęcie podanej definicji kradzieży zuchwałej
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
 Franszyza redukcyjna, integralna, udział własny – brak
 Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
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Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części III zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Swarzędz
A. Postanowienia ogólne
Określone
w
niniejszym
załączniku
do
specyfikacji
sumy
ubezpieczenia
obowiązują
w całym 24-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w pełnej wysokości w umowach zawieranych na
okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości ubezpieczonych osób.
I.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 4 drużyny (2 OSP i
2 MDP, łącznie 191 osób) - Zakres I

Ubezpieczający – Gmina Swarzędz

Przedmiot ubezpieczenia zgodnie z art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej:
przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych, w tym następstwa NNW zaistniałych w trakcie akcji ratowniczo – gaśniczych, wykonywania
poleceń służbowych jako członka OSP, trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów, polegające na uszkodzeniu
ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia: ograniczony do wypadków w czasie działań ratowniczych, wykonywania
poleceń służbowych jako członka OSP, trwania ćwiczeń, szkoleń i zawodów oraz w drodze do
i z miejsca działań ratowniczych, miejsca wykonywania poleceń służbowych, ćwiczeń, szkoleń
i zawodów. Świadczenia podstawowe.

Suma ubezpieczenia: 10 000 zł./ 1 os. w przypadku śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Warunki szczególne obligatoryjne:
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
 Płatność składki rocznej w 4 ratach kwartalnych
II. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP – Zakres II
1. Ubezpieczający – Gmina Swarzędz
2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczonego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia, które zaszły w okresie ubezpieczenia:
 śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji lub ćwiczeń
 stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w
czasie akcji lub ćwiczeń
przy czym jako:
 czas akcji należy rozumieć czas od powiadomienia i zadysponowania członków OSP do akcji gaśniczej
lub ratunkowej, do chwili zgłoszenia w Powiatowym Stanowisku Kierowania faktu powrotu do strażnicy
OSP
 czas ćwiczeń należy rozumieć jako okres od zadysponowania członków OSP do miejsca ćwiczeń, do
chwili powiadomienia Powiatowego Stanowiska Kierowania o fakcie powrotu do strażnicy OSP
3. Zakres świadczeń
Jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 26 ust 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz. 1380
z późn. zm.) w razie doznania uszczerbku na zdrowiu albo z tytułu śmierci Ubezpieczonego w związku z
udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach. Wysokość odszkodowania ustala się zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 30.10.2002 r. o Ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2009, Nr 167 poz. 1322 z późn. zm.)
4. Liczba ubezpieczonych: 74 osób
5. Warunki szczególne obligatoryjne:
 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
 Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat nie wymagalnych
 Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
 Płatność składki w 4 ratach kwartalnych
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Załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczący części I , II i III zamówienia
Warunki obligatoryjne – definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych
Franszyza integralna – dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej
ustalonej wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej)
Franszyza redukcyjna – kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej
szkodzie
Pożar – działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał poza paleniskiem i
rozszerzył się o własnej sile, niezależnie od miejsca jego powstania.
Dym i sadza – produkty niepełnego spalania materiałów, które:
 nagle wydobyły się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub
grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy
jednoczesnym sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających
 są następstwem powstania pożaru w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim
otoczeniu
Deszcz nawalny - za deszcz nawalny uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co
najmniej 3, 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.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód spowodowanych przez deszcz nawalny
powstałych wskutek:
1) złego stanu technicznego dachu albo rynien, braku lub nienależytego zabezpieczenia
otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania
stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczającym / Ubezpieczonym i wiedział, lub
przy zachowaniu należytej staranności powinien wiedzieć o takim złym stanie technicznym
elementów nieruchomości;
2) pozostawienia otwartych okien, drzwi zewnętrznych, świetlików dachowych, lub klap
dymowych, chyba że miało to związek z wystąpieniem pożaru, eksplozji lub innego
ubezpieczonego ryzyka.
Śnieg /lód – szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania
ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem
ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone
Trzęsienie ziemi - zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli
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
Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem
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osoby fizycznej, która zawarła z Ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za
pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę, strażnika miejskiego lub wolontariusza oraz
pracownika tymczasowego, któremu Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.
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 – t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), o którym zostały powiadomione podmioty
określone w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Nie jest katastrofą budowlaną:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy
lub wymiany
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami
3) awaria instalacji
Kradzież z włamaniem – zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w
następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej, 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.
Kradzież zuchwała (dotyczy wyłącznie ubezpieczenia Auto Casco) – 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) – zgodnej z definicją zawartą w
OWU Ubezpieczycieli, 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
Klauzula likwidacyjna – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu
ubezpieczenia, ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej,
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, obejmującej koszt naprawy, wymiany,
nabycia lub odbudowy z uwzględnieniem kosztów montażu, demontażu, transportu, ceł i innych
opłat, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej rzeczy, nie więcej jednak
niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy nowej, w zależności od
tego, która z nich jest niższa. Jakiekolwiek postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia,
dotyczące proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego
redukcji, nie będą miały zastosowania.
Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nie odtworzenia
przedmiotu ubezpieczenia, przy czym wówczas wysokość odszkodowania wyliczona zostanie na
podstawie protokołu szkody, w wysokości odpowiadającej kosztom nabycia lub odtworzenia
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mienia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia albo cena takiej samej lub podobnej rzeczy
nowej, w zależności od tego, która z nich jest niższa.
Klauzula likwidacyjna Auto Casco – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony 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
warunków
ubezpieczenia,
dotyczące
proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji
z tytułu niedoubezpieczenia nie będą miały zastosowania.
Klauzula automatycznego pokrycia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uwzględniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności
wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją.
Suma
ubezpieczenia
ulega
podwyższeniu
z
chwilą
przejścia
na
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Wartość majątku
objętego klauzula automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy
ubezpieczenia we wszystkich podmiotach. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit
określony powyżej (ustalony narastająco dla wszystkich podmiotów, bez podlimitu dla
pojedynczego podmiotu) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie
po wprowadzeniu zmiany.
Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienia 20 procentowego limitu objętego
klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień
faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu
stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z
polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaż i
innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 K.C).
Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uwzględniły, 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 zbycia przedmiotu ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia, strony uwzględniły, że:
W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do
Ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z
przewłaszczeniem na zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1
K.C., zaś prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.
Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa
ona także w przypadku powrotnego przejścia własności na Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego.
Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem powstałych, niezmienionych niniejszą klauzulą,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty
Ubezpieczyciel odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym
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z żądaniem zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku
zapłaty wyżej wymienionej należności Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 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 nie ściągania rat niewymagalnych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla
Ubezpieczającego/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 przeciwpożarowych – z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez Ubezpieczającego
zabezpieczeń przeciwpożarowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do
uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula uznania stanu zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – z zachowaniem
pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel oświadcza, że znany jest mu stan stosowanych przez Ubezpieczającego
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i uznaje go za wystarczający i spełniający warunki do
uzyskania ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejsza klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ustala się, że Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu koszty naprawy
zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń (stropów, ścian, podług, drzwi, zamków, okien,
szyb, żaluzji i innych elementów) wskutek dokonanej albo usiłowanej kradzieży z włamaniem,
a także koszty wymiany kluczy. Limit kosztów ustala się w wysokości 20 000,- zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula zgłaszania szkód – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na podstawie art. 818 § 1 K.C. ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku
ubezpieczeniowym na 7 dni od daty uzyskania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
wiedzy o zajściu wypadku
Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem powstałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uwzględniły, że:
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością,
zarówno własne, jak i wynajmowane, zarządzane czy dzierżawione, położone na terenie RP.
Klauzula robót budowlano – montażowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe w związku
z prowadzeniem drobnych robót budowlano – montażowych w mieniu będącym:
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przedmiotem ubezpieczenia – do sum ubezpieczenia określonych w umowie
ubezpieczenia,
 przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych, do kwoty 1 000 000,- zł na
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych w
umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że:
- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów
władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych w okresie
ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000,- zł, a pojedynczego kontraktu 200 000,- zł
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji
nośnej obiektu lub konstrukcji dachu,
- prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów
władzy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie
ubezpieczającego w obiektach oddanych do użytku / eksploatacji
Klauzula przechowania mienia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od
podłoża w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane
było bezpośrednio na podłodze lub podstawie niżej niż 10 cm, z wyjątkiem szkód
spowodowanych przez zalanie bezpośrednio z góry.
Klauzula 72 godzin – ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte
są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny, w tym samym miejscu do upływu 72 godzin
od zgłoszenia pierwszej szkody
Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje
szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego.
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony
wyrządził szkodę umyślnie
Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – z
zachowaniem
pozostałych,
niezmienionych
niniejszą
klauzula
postanowień
umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w
elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) używanych do
celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku
kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność
Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod warunkiem, że:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie
istniejące zamki i – jeżeli pojazd ma zainstalowany – włączony został system alarmowy,
- sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w
bagażniku)
- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza
zamkniętym garażem miała miejsce pomiędzy godziną 6:00 a 23:00 (ograniczeń czasowych
nie stosuje się, jeżeli pojazd znajdował się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu)
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Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w
pojazdach samochodowych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym na stałe
zainstalowanym w pojazdach mechanicznych, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem z
pojazdu Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność pod warunkiem, że:
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, sztywna konstrukcja),
- w sytuacji, gdy szkoda powstała w trakcie postoju pojazd został prawidłowo zamknięty na
wszystkie istniejące zamki i – jeżeli ma zainstalowany – włączony system alarmowy,
- sprzęt, zgodnie z zaleceniami producenta, jest właściwie zamocowany,
- kradzież z włamaniem z pojazdu pozostawionego poza parkingiem strzeżonym lub poza
zamkniętym garażem miała miejsce pomiędzy godziną 6:00 a 23:00 (ograniczeń czasowych
nie stosuje się, jeżeli pojazd znajdował się na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu)
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek został spowodowany złym
stanem technicznym pojazdu należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
- objęte ubezpieczeniem AUTO CASCO pojazdu albo obowiązkowym ubezpieczeniem OC
posiadacza pojazdu mechanicznego.
Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel nie odpowiada wyłącznie za szkody wyrządzone umyślnie przez reprezentantów
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
przy
czym
za
reprezentantów
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się Zarząd (Burmistrza, Wójta, Prezydenta,
Komisarza, Zarząd
lub
organ zarządzający Ubezpieczającego/Ubezpieczonego) i jego
pełnomocników, tj. osoby posiadające pisemne upoważnienie do działania w jego imieniu.
Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji - z
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że:
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie
elektronicznym lub jego częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca
ubezpieczenia do daty włączenia go do planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest
magazynowanie sprzętu lub jego części w odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do
tego przystosowanych. Okres magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy od daty
dostawy.
Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji - z
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we
wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (poza
stanowiskiem pracy) lub chwilowej przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem.
Okres tymczasowego magazynowania nie może przekraczać 6 miesięcy.
Klauzula automatycznego pokrycia OC - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obejmuje automatyczną ochroną
ubezpieczeniową na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC wszystkie przyjęte
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w zarząd, administrację lub utrzymanie budynki,
budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci na terenie statutowej działalności
Strona nr 41 z 72

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

BZP……../14

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Swarzędz

ubezpieczającego, których użytkowanie Ubezpieczający/Ubezpieczony rozpocznie w okresie
ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przyjęcia danej
lokalizacji do użytku.
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane
koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki /demontażu i
wywiezienia pozostałości, poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku z
zrealizowaniem się zdarzenia losowego, objętego ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 20%
wartości szkody, nie więcej jednak niż 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel
dodatkowo
obejmuje
ochroną
ubezpieczeniową
poniesione
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty
ekspertyz rzeczoznawców bądź ekspertów związane z ustaleniem faktycznego zakresu i
rozmiaru szkody oraz sposobu jej naprawienia, o ile powołanie rzeczoznawcy zostało
uzgodnione z Ubezpieczycielem. Ustala się limit odszkodowawczy 50 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko.
Klauzula wadliwego wykonania prac, czynności lub usług - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Rozszerza
się
zakres
ubezpieczenia
o
odpowiedzialność
cywilną
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe spowodowane przez wypadki
ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia po przekazaniu odbiorcy przedmiotu
czynności, prac lub usług świadczonych przez ubezpieczającego, wynikłe z nienależytego
wykonania takiego zobowiązania, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (czyny
niedozwolone, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania). Zakres ubezpieczenia
obejmuje szkody zarówno wyrządzone odbiorcy czynności, prac lub usług, jak również innym
poszkodowanym. W razie wątpliwości za moment przekazania odbiorcy przedmiotu czynności,
prac lub usług świadczonych przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przyjmuje się chwilę, w
której została dokonana ostatnia czynność faktyczna związana z realizacją całości lub formalnie
wyodrębnionego etapu tych czynności, prac lub usług.
Klauzula sprzętu elektronicznego zamontowanego poza budynkami (np. kamery
monitorujące) – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony
uzgodniły że:
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie na stałe zamontowanym na zewnątrz budynków i budowli.
Klauzula szkód mechanicznych – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych)
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, wyposażenie
od szkód mechanicznych spowodowanych:
a) działaniem człowieka,
b) wadami produkcyjnymi,
c) przyczynami eksploatacyjnymi.
Za szkody spowodowane:
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a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu
uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub
konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych podczas
wykonania ubezpieczanego mienia lub zamontowania go na stanowisku pracy,
c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny, urządzenia,
aparatu, wyposażenia
przez zjawiska fizyczne (np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia,
eksplozję lub implozję, przegrzanie, dostanie się ciała obcego itp.) oraz wadliwe działanie
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna: 300 zł
Klauzula zmian w odbudowie - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na
odbudowę zniszczonego albo uszkodzonego ubezpieczonego budynku lub budowli przy
zastosowaniu zmienionej konstrukcji i/lub technologii odbudowy, o ile zmiana konstrukcji i
technologii odbudowy wynika z aktualnie obowiązujących przepisów prawa albo decyzji
administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę). Limit odszkodowawczy w rocznym okresie
ubezpieczenia 20% wartości szkody.
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Załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczący części I zamówienia
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
Graffiti – szkody powstałe wskutek pomalowania, porysowania mienia. Limit odpowiedzialności
dla tych szkód – 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia.
Dewastacja – rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby
trzecie
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 – t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), o którym zostały powiadomione podmioty
określone w art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Nie jest katastrofą budowlaną:
4) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy
lub wymiany
5) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych budynkami
6) awaria instalacji
Klauzula udziału w zysku - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Strony umowy ubezpieczenia postanawiają, że w przypadku, gdy wysokość wypłaconych
odszkodowań (w tym rezerwy na szkody zgłoszone i niewypłacone) za okres ubezpieczenia
wymieniony w umowie nie przekroczy 50% zapłaconych składek, Ubezpieczyciel zobowiązuje
się do wypłacenia kwoty udziału w zysku wyliczonej w następujący sposób:
UZ = (0,5 – OD/SK) × SK ×0,5
Gdzie:
UZ – udział w zysku
OD – odszkodowania wypłacone z tytułu umowy ubezpieczenia (w tym rezerwy na szkody
zgłoszone i niewypłacone)
SK – składka zapłacona
Rozliczenie klauzuli nastąpi dla każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie. Wypłata
ewentualnego udziału w zysku nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia okresu
ubezpieczenia.
Klauzula funduszu prewencyjnego - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel przekazuje do dyspozycji Ubezpieczającego środki prewencyjne w wysokości 5%
zainkasowanych składek z wszystkich rodzajów ubezpieczeń, począwszy od otrzymania I raty,
w transach odpowiadających ilości ustalonych rat, albo zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Realizacja i rozliczenie przekazanych środków następuje wg wewnętrznych wytycznych
Ubezpieczyciela
Klauzula aktów terroryzmu – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
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1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonym
mieniu w wyniku pożaru, eksplozji, upadku statku powietrznego i akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem
aktów terroryzmu, a także następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych
przez grupy przestępcze albo innych czynów kryminalnych.
2. Przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu
z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu
(de iure lub de facto) przy użyciu siły albo przemocy.
Klauzula okolicznościowa - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do
wyjaśnienia i okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie
osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na
prawomocne postanowienie kończące postanowienie w sprawie dotyczącej szkody.
Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W razie naruszenia z winy umyślnej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego obowiązku
powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym w określonym w umowie
ubezpieczenia lub ogólnych warunkach ubezpieczenia w terminie, Ubezpieczyciel może
odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia
szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.
Pozostałe postanowienia art. 818 K.C. mają pełne zastosowanie.
Klauzula szybkiej likwidacji szkód - - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24
godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający/Ubezpieczony
powiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody,
sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie
Ubezpieczający/Ubezpieczony przedstawi wyliczone wartości szkody lub fakturę za naprawę,
które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii
sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne,
Ubezpieczający/Ubezpieczony po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji
szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin
przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
Klauzula 168 godzin - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ochroną ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej objęte są szkody kolejne
powstałe z tej samej przyczyny w tym samym miejscu do upływu 7 dni od zgłoszenia pierwszej
szkody.
Klauzula uznania okoliczności – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie
okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie
dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy,
zostały podane niezgodnie z prawdą.
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Klauzula przeoczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula,
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Dopuszcza
się
możliwość
przeoczenia
istotnych
informacji
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie
Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, to nie będzie to miało negatywnego wpływu na
ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania lub jego
ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie po stwierdzeniu
przeoczenia.
Klauzula zmiany wielkości ryzyka - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wypadku, żadnej ze stron nie przysługuje żądanie zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej.
W przypadku istotnego wzrostu ryzyka ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel może wystąpić do
Ubezpieczającego z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia
tego ryzyka.
Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel
wypaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie zaliczki w
ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie.
Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W razie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w przypadku, gdy suma ubezpieczenia
niektórych kategorii mienia okaże się wyższa niż koszt odtworzenia, nadwyżka ta zostanie
rozłożona na te kategorie mienia (w ramach tego samego rodzaju ubezpieczonego majątku),
którego suma ubezpieczenia jest niższa od kosztów odtworzenia. Klauzula nie dotyczy mienia
ubezpieczonego systemem pierwszego ryzyka.
Klauzula likwidacji drobnych szkód - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza
klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 000,-zł, których
natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki
organizacyjnej Ubezpieczający/Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie
lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny
Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone. W razie stwierdzenia szkód z tytułu
kradzieży
z
włamaniem,
rabunku
lub
posiadających
znamiona
przestępstwa,
Ubezpieczający/Ubezpieczony przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia organów Policji.
2. Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi,
potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są:
1) zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody,
2) rachunki za naprawę lub zakup części,
3) uszkodzone części, które zostały wymienione,
4) w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa – notatka
policyjna.
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Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym – z
zachowaniem
pozostałych,
niezmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są wszelkie szkody w mieniu otaczającym
należącym do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, które są bezpośrednią konsekwencją szkód w
ubezpieczonych przedmiotach. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 100 000,- zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa nie ulegnie zmianom, jeżeli budynki, urządzenia i instalacje
(występujące w wykazie mienia – załącznik Nr 1a do SIWZ) są wyłączone z eksploatacji przez
okres krótszy niż 1 rok, pod warunkiem, że mienie to jest należycie zabezpieczone.
Klauzula ubezpieczenia kradzieży stałych elementów budynków i budowli - z
zachowaniem
pozostałych,
niezmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że:
Ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęte są szkody w ubezpieczonych budynkach i
budowlach spowodowane kradzieżą elementów stałych tych nieruchomości (np. rynien,
parapetów, ogrodzeń itp.). Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 50 000,- zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula odnowienia lub odtworzenia dokumentów - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i
ogólnych warunków ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel pokrywa w granicach ustalonego limitu udokumentowane koszty związane z
zabezpieczeniem, odnowieniem, transportem i/lub odtworzeniem planów, map bądź innych
dokumentów, uszkodzonych albo zniszczonych w związku ze szkodą objęta zakresem
ubezpieczenia. Ubezpieczający/Ubezpieczony, w granicach ustalonego limitu, zastrzega sobie
prawo do skorzystania z usług firmy specjalizującej się w zakresie wykonywania prac
(czynności) określonych w niniejszej klauzuli.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 80 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia.
Klauzula zmiany lokalizacji odbudowy - z zachowaniem pozostałych, niezmienionych
niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych
warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na
odbudowę zniszczonego ubezpieczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, jeżeli zmiana
lokalizacji wynika z wydanych decyzji administracyjnych (m.in. zezwolenia na budowę),
warunków zabudowy albo rachunku ekonomicznego. Odszkodowanie w takiej sytuacji nie
pokrywa kosztów zakupu gruntu w nowej lokalizacji.
Klauzula dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia - z zachowaniem pozostałych,
niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku
i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Jeżeli w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych bądź od wszystkich ryzyk
systemem sum stałych suma ubezpieczenia danego środka trwałego jest niższa od wartości
szkody, niedoubezpieczenie pokryte zostanie z dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia.
Limit odszkodowawczy: 800 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Strona nr 47 z 72

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

BZP……../14

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Swarzędz

Klauzula automatycznego pokrycia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach
ubezpieczenia strony uwzględniły, że:
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności
wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją.
Suma
ubezpieczenia
ulega
podwyższeniu
z
chwilą
przejścia
na
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem mienia. Wartość majątku
objętego klauzula automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy
ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych. Zwiększenie sumy ubezpieczenia
ponad limit określony powyżej (ustalony narastająco dla wszystkich jednostek organizacyjnych,
bez podlimitu dla pojedynczej jednostki) Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany
zgłosić niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany.
Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego dokonania odnowienia 20 procentowego limitu objętego
klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień
faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu
stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje stosowana składka minimalna z
polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie likwidacji, sprzedaż i
innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym zwrotem
składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 §1 K.C).
Przy wzroście sumy ubezpieczenia do 10% składka za doubezpieczenie nie będzie naliczana.
Klauzula kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób - z zachowaniem
pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzula, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
w przypadku szkody powstałej w ubezpieczonym budynku w wyniku ognia lub wybuchu,
Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty przeniesienia mienia znajdującego się w budynku
oraz niezbędne koszty przekwaterowania osób zamieszkałych. Limit odpowiedzialności na
jedno i wszystkie zdarzenia: 50 000,00 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykaz pojazdów

Lp.

Numer
rejestracyjny

Marka
pojazdu

Typ pojazdu

Model
pojazdu

Rodzaj i przeznaczenie
pojazdu

Rok produkcji

Dopuszczalna Pojemność
ładowność
silnika
[kg]
[ccm]

1

PZ 76624

Solaris

Autobus

Urbino 15

Autobus

2005

10500 kg

2

PZ 47483

Solaris

Autobus

Urbino 18

Autobus

2004

3

PZ 99629

Solaris

Autobus

Urbino 15

Autobus

4

PZ 6898F

Solaris

Autobus

Urbino 18

5

PZ 9340L

Solaris

Autobus

6

PZ 07162

Volvo

7

PZ 07163

8

Liczba
miejsc

Liczba
drzwi

Suma ubezpieczenia

jednostka

9186 cm3

42+114

3

-

Gmina Swarzędz

12000 kg

11967 cm3

44+132

4

-

Gmina Swarzędz

2006

-

9186 cm3

43+107

3

-

Gmina Swarzędz

Autobus

2007

-

9186 cm3

(43+1)+124

4

-

Gmina Swarzędz

Urbino 12

Autobus

2008

-

9186 cm3

60+31+1

3

-

Gmina Swarzędz

Autobus

7000

Autobus

2002

-

7284 cm3

106

3

-

Gmina Swarzędz

Volvo

Autobus

7000

Autobus

2002

-

7284 cm3

33+73

3

-

Gmina Swarzędz

PZ 76174

Volvo

Autobus

7000

Autobus

2001

12340 kg

7284 cm3

176

4

-

Gmina Swarzędz

9

POZ 26KK

Volvo

Autobus

7000

Autobus

2001

12340 kg

7284 cm3

176

4

-

Gmina Swarzędz

10

POZ T320

Volvo

Autobus

B-10 BLE

Autobus

2000

10300 kg

9683 cm3

42+110

3

-

Gmina Swarzędz

11

POZ T437

Volvo

Autobus

B-10 BLE

Autobus

2000

10300 kg

9683 cm3

42+68

3

-

Gmina Swarzędz

12

POZ T438

Volvo

Autobus

B-10 BLE

Autobus

2000

10300 kg

9603 cm3

42+100

3

-

Gmina Swarzędz

13

POZ 94CR

Volvo

Autobus

B-10
M161

Autobus

1997

-

9603 cm3

180

4

-

Gmina Swarzędz

14

PZN 756F

Volvo

Autobus

Zafira

Autobus

1999

-

9603 cm3

35+74

3

-

Gmina Swarzędz
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15

POZ 40EV

Volvo

Autobus

Zafira

Autobus

1999

-

9603 cm3

35+74

3

-

Gmina Swarzędz

16

PZ 17798

Volvo

Autobus

B10L

Autobus

1998

-

9603 cm3

35+74

3

-

Gmina Swarzędz

17

PZ 0743U

Solaris

Autobus

Urbino 12

Autobus

2010

-

9186 cm3

32+600

3

Gmina Swarzędz

18

PZ 0745U

Solaris

Autobus

Urbino 12

Autobus

2010

-

9186 cm3

32+60

3

19

PZ 0742U

Solaris

Autobus

Urbino 12

Autobus

2010

-

9186 cm3

32+60

3

-

20

PZ 0744U

Solaris

Autobus

Urbino 12

Autobus

2010

-

9186 cm3

32+60

3

-

Gmina Swarzędz

21

PZ 0746U

Solaris

Autobus

Urbino 18

Autobus

2010

-

9186 cm3

43+108

4

-

Gmina Swarzędz

22

PZ 508AA

Solaris

Autobus

Urbino 15

Autobus

2011

-

9186 cm3

40 + 90

3

23

PZ 509AA

Solaris

Autobus

Urbino 15

Autobus

2011

-

9186 cm3

40 + 90

3

24

PZ 507AA

Solaris

Autobus

Urbino 15

Autobus

2011

-

9186 cm3

40 + 90

3

-

Gmina Swarzędz

25

PZ 94411

Fiat Panda

osobowy

1.1 Actual
5D

osobowy

2005

-

1100,00
cm3

5

4

7 470,00 zł

Gmina Swarzędz

26

PZ 2981A

Dacia
Logan

osobowy

Ambiance
Arctica

osobowy

2006

-

1390 cm3

5

4

6 570,00 zł

Gmina Swarzędz Straż Miejska

27

PZ 9568K

Peugeot

osobowy

Partner U
Move

osobowy

2007

-

1560 cm3

5

5

16 110,00 zł

Gmina Swarzędz Straż Miejska

28

PZ 18879

Jelcz

specjalny

004

specjalny

1980

7000 kg

11100 cm3

4

2

-

Gmina Swarzędz OSP

29

PZ 2405A

Fiat

specjalny

Ducato
2,8

specjalny

2005

1515 kg

2800 cm3

6

2

-

Gmina Swarzędz OSP

30

PZ 18882

JELCZ/ST
AR

specjalny

008

specjalny

1995

3500 kg

5958 cm3

6

4

-

Gmina Swarzędz OSP

31

PZ 9333J

MAN

specjalny

TGL
12.240
4x2 BB

specjalny

2007

-

6872 cm3

6

4

-

Gmina Swarzędz OSP

32

PZ 010AJ

Jelcz

specjalny

315

specjalny

1975

5890 kg

11100 cm3

4

2

-

Gmina Swarzędz OSP

33

PZ550CS

Scania

specjalny

P360

specjalny

2011

6985 kg

12740 cm3

6

4

-

Gmina Swarzędz OSP

-

Gmina Swarzędz
Gmina Swarzędz

Gmina Swarzędz
Gmina Swarzędz
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34

PZ 5763V

Wiola

przyczepa

W-600

przyczepa

2010

480 kg

-

-

-

-

Gmina Swarzędz OSP

35

PZ 985AS

SAM

agregat elektryczny

-

przyczepa

2011

-

-

-

-

-

Gmina Swarzędz OSP

36

PZ 4990M

MercedesBenz

-

Actros
930.14
2636 N3

Samochód
ciężarowy

2008

12550

11946

3

2

342 000,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

37

PZ 6246K

Gaz

GRK-27057

Gazela

Samochód
ciężarowy

2008

1080

2637

7

37 800,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

38

POZ 88AH

FSOWarszawa

-

truck
karawan
1.6dc

Samochód
specjalny

1999

985

1598

5

1 620,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

39

PZ 34776

Kia

SDK 2500

SDK 2500

Samochód
ciężarowy

2003

1400

2476

3

16 380,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

Kia

k2500

k2500

Samochód
ciężarowy

2003

1400

2476

3

13 410,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

--

k2500

Samochód
ciężarowy

2004

1260

2476

3

2

17 550,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

--

Pregio

Samochód
ciężarowy

2004

1260

2476

6

4

14 670,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

SD K
2700 II

Samochód
ciężarowy

2001

1150

2665

3

2

8 550,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

LE15. 220
4x2 BB

Samochód
ciężarowy

2004

7700

6871

3

2

126 000,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

3512

Ciągnik rolniczy

-

2502

1

2

-

3865

1

2

1146

1

2

--

4750

1

--

1758

1

2

46 080,00 zł

1455

2902

3

2

26 190,00 zł

-

4156

2

2

102 600,00 zł

40
41
42
43
44

PZ 33025
PZ 48942

Kia

PZ 62936

Kia

POZ 15WH Kia
PZ 62844

Man

POZ 65UL

Ursus

46

POZ U709

Ursus

-

4512

Ciągnik rolniczy

2000

47

PWX 3207

Elpol

-

K-1

Ciągnik rolniczy

1996

Białoruś

--

MTZ-82.1

Ciągnik rolniczy

2005

320AMK

Ciągnik rolniczy

K2900NW
12441
Forterra

Samochód
ciężarowy

45

48
49
50
51

PZ 0817
PZ 5621
PZ 4115M

MTZ
Kia/Romc
ar

PZ 6950

Zetor

MTZ-2MTZ320AMK
Se/NSPR/NW-B2.4
ForterraZ1505-4x4

Ciągnik rolniczy

1994

2008
2008
2008

3

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Zakład Gospodarki
Komunalnej
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

POZ 50UA

Ursus

PZ 1703R

Gniotpol

POMPOZ 38YW Zlocieniec
POZ 92YA

IFA

PZ 1534P

Meprozet

POZ 97YA
PZ 30085

Meprozet
Meprozet

-

C360 3P

Ciągnik rolniczy

-

GS 2500

Przyczepa
ciężarowa

-

TO-70

Przyczepa
ciężarowa

1994

Przyczepa
specjalizowana

1980
1996

-

HL

-

Rp TZ-1

Przyczepa
ciężarowa

-

PN-60/3

T-527/2/-2

T-527/2

Przyczepa
ciężarowa
Przyczepa
ciężarowaasenizacyjna

-

D-47A

Przyczepa
ciężarowa

PZ330CR

MetalFach

T703-01

T703

Przyczepa
ciężarowa

PZ023EC

Świdnik
Trade

23.60-S-C3

23603SE

przyczepa
lekka
Samochód
ciężarowy

PZ 30086

Autosan

PZ616AT

Ford

PZ411AV

Iveco

Transit

1984
2009

2000
2005
1968
2012
2010
2006

Daily 3511D

Daily
3511D

Samochód
specjalny

--

Courier

Samochód
ciężarowy

2000

--

Courier

Samochód
ciężarowy

1996

HW 80.11

HW 80.11

Przyczepa
ciężarowa

1980

2000

10500

-

-

2

19300

-

-

--

4500

-

-

--

8000

-

-

--

1000

-

-

--

6000

-

-

--

-

-

-

--

4500

-

-

--

3500

-

-

--

555

--

--

--

1203

2402

6

4

-

2800

2

2

607

1753

2

2

500

1753

2

2

8500

--

--

--

----

9186

151

4

PZ934AV

Ford

PZ933AV

Ford

PZ 42572

IFA

PZ 137CT

Solaris

Solaris Urbino Solaris
18
Urbino 18

autobus

Solaris

Solaris Urbino Solaris
12
Urbino 12

autobus

2014

6200

10837

86

3

2012

Zakład Gospodarki
Komunalnej
9 450,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

31 680,00 zł

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej

-

Zakład Gospodarki
Komunalnej
Ośrodek Pomocy
Społecznej
Ośrodek Pomocy
Społecznej

68

PZ028FX

69

PZI 393

CITROEN

Berlingo

Ciężarowouniwersalny

1998

655

1360

5

4

3 500,00 zł

70

PZ87406

OPEL

Agila

osobowy

2001

420

1199

4

5

6 500,00 zł
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Lp.
1
2
3

Rodzaj poj. mechanicznego
Walec
Posypywarka
Równiarka

Marka i typ
RD 165C
T130
Caterpilar CS 563E

WYKAZ POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
Nr fabryczny
lub inwentarzowy
21
561
22

Jednostka
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
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Załącznik Nr 5 do SIWZ
Wykaz budynków, opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
Materiał ***
Lp
.

Jednostka

Czy
obiekt
jest
użytkowany?

Rok
budowy

Powierz.
użytkowa
w m²

1807

2160,0
0

sprawne
urządzenie odgromowe

konserwator
zabytków

Przeznaczenie
budynku

Lokalizacja
(adres)

Budynek Urzędu Miasta i
Gminy - Ratusz

Rynek 1, 62020 Swarzędz

Budynek biurowy

ul. Poznańska
25, Swarzędz

Budynek Domu
Kultury w
Uzarzewie

ul. Akacjowa
14, 62-020
Uzarzewo

Budynek Świetlicy w Zalasewie

ul. Kórnicka
22, 62-020
Zalasewo

TAK

167,17

Budynek toalet
przy Świetlicy
w Zalasewie

Zalasewo

TAK

10,75

Budynek szatni
przy Świetlicy
w Zalasewie

ul. Kórnicka
220, 62-020
Zalasewo

TAK

53,40

Budynek świetlicy w Gortatowie

ul. Dożynkowa Gortatowo

TAK

89,57

TAK

NIE

Budynek świe-

Rabowice

TAK

148,67

TAK

NIE

TAK

TAK

TAK

ścian

stropów

murowane

drewniana

Inny:

1.

Urząd Miasta i Gminy Swarzędz

murowane
TAK

1742,0
0

TAK

NIE

TAK

338,85

TAK

NIE

Inny:
murowane
Inny:
murowane

NIE

NIE

Inny:
murowane

NIE

Inny:
murowane

NIE

Inny:
murowane
Inny:
murowane

Inny:

stropodachu

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

betonowa

Inny:

Inny:

808 995,51 zł

okratowane okna

2 gaśnice, 1 hydrant zewnętzny

Inny:

367 774,00 zł

-

2 gaśnice, 2 hydranty zewnętrzne

Inny:

17 200,00 zł

-

1 hydrant zewnętrzny

85 440,00 zł

-

1 hydrant zewnętrzny

197 054,00 zł

-

1 hydrant zewnętrzny

327 074,00 zł

-

-

papa
Inny:

betonowa
Inny:

4 979 564,21 zł

stały dozór na
zewnątrz obiektu,
system alarmowy
bez stałego adresata alarmu

papa

betonowa
Inny:

Inny:

ręczne sygn. powst.
pożaru, 9 gaśnić, 4
hydranty zewnętrzne, 4 hydranty
wewnętrzne
ręczne sygn. powst.
Pożaru, 13 gaśnic,
1 hydranty zewnętrzny, 1 hydrant wewnętrzny

papa

betonowa
Inny:

7 560 000,00 zł

zamki wielozastawkowe, stały dozór
zew i wew, system
alarmowy, kraty

Zabezpieczenia
ppoż.

dachówka

betonowa
Inny:

Zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe

papa

betonowa
Inny:

Suma ubezpieczenia

dachówka

betonowa
Inny:

pokrycie
dachu

Inny:
papa

Inny:

Inny:
papa
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tlicy w Rabowicach

Inny:
murowane

Budynek świetlicy w Gruszczynie

ul. Katarzyńska Gruszczyn

TAK

309,22

Budynek świetlicy w Wierzonce

Wierzonka

TAK

165,79

Budynek pawilonu handlowego Plac Handlowy

Plac Handlowy, Swarzędz

NIE

44,40

NIE

Inny:
murowane

TAK

NIE

Inny:
murowane

NIE

Inny:
murowane

Budynek
Ośrodka Zdrowia w Swarzędzu *

ul. Poznańska
15, Swarzędz

Budynek
Ośrodka Zdrowia w Swarzędzu

os. Kościuszkowców 20,
Swarzędz

TAK

215,57

Lokal Przedszkola nr 4

os. Raczyńskiego, Swarzędz

TAK

290,84

Budynek Stacji
Pogotowia
Ratunkowego
Swarzędz *

os. Dąbrowszczaków 8/12,
Swarzędz

Budynek w
Zalasewie

ul. Kórnicka
241, Zalasewo

TAK

Budynek
Ośrodka Kultury/świetlicy w
Swarzędz*

ul. Poznańska
14, Swarzędz

TAK

TAK

828,83

TAK

NIE

Inny:

murowane
NIE

Inny:
murowane

TAK

NIE

Inny:
murowane

TAK

194,99

TAK

NIE

Inny:
murowane

1986

120,00

NIE

NIE

794,80

TAK

NIE

Inny:
murowane
Inny:

Inny:

Inny:

betonowa
Inny:

papa
Inny:

betonowa
Inny:

Inny:

okratowane okna,
zamki wielozastawkowe

1 hydrant zewnętrzny, 3 gaśnice

364 738,00 zł

okratowane okna,
co najmniej 2
zamki wielozastawkowe

Inny:

3 gaśnice, 1 hydrant zewnętrzny

97 680,00 zł

okratowane okna

4 gaśnice, 2 hydranty zewnętrzne,
2 hydranty wewnętrzne

2 363 716,02 zł

co najmniej 2
zamki wielozastakowe, system
alarmowy z powiadomieniem służb
patrolowych, system alarmowy bez
stałego adresata

ręczna sygn. powstania pożaru, 7
gasnic, 1 hydrant
zewnętrzny

474 254,00 zł

-

gaśnice lub agregaty

639 848,00 zł

-

4 gaśnice, 1 hydrant zewnętrzny

655 943,00 zł

stały dozór wewnętrzny

3 gaśnice, 1 hydrant zewnętrzny

264 000,00 zł

-

gaśnice lub agregaty

2 341 603,07 zł

okratowane okna,
stały dozór na
zewnątrz budynku

8 gasnic, 2 hydranty zewnętrzne

papa
Inny:

betonowa

Inny:

Inny:

680 284,00 zł

papa

betonowa
Inny:

Inny:

Inny:
dachówka

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

betonowa
Inny:
betonowa
Inny:
betonowa
Inny:

papa
Inny:

betonowa
Inny:

papa
Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:
dachówka

Inny:

Inny:
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murowane

Budynek pętli
autobusowej*

przy ul.
Kwaśniewskiego

TAK

Budynek magazyn przy
Świetlicy

ul. Kórnicka
220, 62-020
Zalasewo

TAK

Budynek garażu
Ośrodka Zdrowia *

ul. Poznańska
99, 62-006
Kobylnica

TAK

Budynek gospodarczy *

ul. Kasztanowa 14, 62020 Uzarzewo

TAK

NIE

Budynek hydroforni *

Janikowo

TAK

NIE

Strażnica

ul. Bramkowa
6 Swarzędz

2011

91,50

TAK

NIE

Inny:
murowane

66,00

NIE

Inny:
murowane

NIE

Inny:
murowane
Inny:
murowane
Inny:

murowane
TAK

1913

246,70

TAK

murowane
ul. Poznańska
4 Kobylnica

TAK

Budynek
Ośrodka Zdrowia w Kobylnicy

ul. Poznańska
99, 62-006
Kobylnica

TAK

Budynek gospodaczy *

ul. Spacerowa
4, 62-020
Zalasewo

TAK

Budynek *

ul. Spacerowa

TAK

2012

634,40

TAK

NIE

525,58

TAK

NIE

Inny:

murowane
Inny:
murowane
1965

NIE

TAK

Inny:

blacha
Inny:

betonowa
Inny:

Inny:

NIE

Inny:
murowane

monitoring

3 hydranty zewnętrzne

Inny:

105 600,00 zł

stały dozór wewnątrz obiektu

1 hydrant zewnętrzny, 12 gasnic

19 305,81 zł

-

-

3 940,60 zł

-

-

6 232,50 zł

-

-

863 450,00 zł

stał dozór wewnątrz
obiektu

12 gasnic, 1 hydrant zewnętrzny

1 452 552,34 zł

co najmniej 2
zamki wielozastakowe, stały dozór
na zewnątrz obiektu, system alarmowy z całodobową
ochroną, monitoring

12 gaśnic, 1 hydrant zewnętrzny

1 156 276,00 zł

-

-

200 000,00 zł

-

-

82 532,94 zł

-

-

papa
Inny:

betonowa
Inny:

1 510 710,79 zł

papa

betonowa
Inny:

Inny:

Inny:
papa

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

betonowa
Inny:

murowana

stal +
drewno

papa

TAK
Inny:

Budynek Remizy Strażackiej *

betonowa

Inny:
żelbeton

Inny:

Inny:
drewno

Inny:
blacha

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

betonowa
Inny:
betonowa
Inny:
stalowa

papa
Inny:

Inny:
papa
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4, 62-020
Zalasewo

Inny:
murowane

Budynek świetlicy *

os. Mielżyńskiego, 62020 Swarzędz

Budynek hydroforni - Baza
Transportowa
Garby *

ul. Transportowa 1, 62020 Garby

TAK

TAK

NIE

Budynek kotłowni - Baza
Transportowa
Garby *

ul. Transportowa 1, 62020 Garby

TAK

TAK

NIE

Budynek portierni - Baza
Transportowa
Garby *

ul. Transportowa 1, 62020 Garby

TAK

TAK

NIE

Budynek warsztatowy - Baza
Transportowa
Garby *

ul. Transportowa 1, 62020 Garby

TAK

TAK

NIE

Budynek gier
zręcznościowych *

ul. Św. Marcin 1, 62-020
Swarzędz

TAK

Budynek
mieszkalny *

ul. Poznańska
52 , Kobylnica

NIE

budynek
mieszkalny

Bramkowa 4

TAK

budynek
mieszkalny *

Cieszkowskiego 8a

TAK

1930

54,80

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Cieszkowskiego 12

TAK

1924

200,82

NIE

NIE

TAK

NIE

Inny:
murowane
Inny:
murowane
Inny:
murowane
Inny:
murowane
Inny:
murowane

1984

NIE

Tak

Nie

NIE

NIE

Inny:

cegła
1910

486,19

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:

Inny:

Inny:

betonowa
Inny:

Inny:
papa

Inny:

Inny:

64 200,00 zł

-

-

16 632,70 zł

stały dozór wewnątrz obiektu,
monitoring

gaśnice lub agregaty

1 400,60 zł

stały dozór wewnątrz obiektu,
monitoring

gaśnice lub agregaty

19 087,00 zł

stały dozór wewnątrz obiektu,
monitoring

gaśnice lub agregaty

487 577,50 zł

stały dozór wewnątrz obiektu,
monitoring

gaśnice lub agregaty

74 216,22 zł

-

gaśnice, hydranty

200 000,00 zł

-

Hydranty zewnętrzne

1 215 475,00 zł

-

1 hydrant zewnętrzny

282 840,00 zł

co najmniej 2
zamki wielozastawkowe

-

502 050,00 zł

-

-

betonowa
Inny:

Inny:

Inny:

betonowa
Inny:

Inny:

Inny:

betonowa
Inny:

Inny:

Inny:

betonowa
Inny:

Inny:

betonowa
Inny:

papa
Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:
dachówka

Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

papa

betonowa
Inny:

Inny:

Inny:
papa

Inny:

Inny:
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cegła
budynek
mieszkalny

Dworcowa 13

TAK

1910

113,65

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Jesionowa 7

TAK

1986

413,85

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Kilińskiego 28

TAK

1908

237,40

NIE

NIE

Inny:
suporex
Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Kórnicka 4

TAK

1908

415,03

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Kilińskiego 29

TAK

1906

287,60

NIE

NIE

budynek
mieszkalny *

Kórnicka 8

TAK

1951

61,06

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Kórnicka 42

TAK

1905

194,35

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Nowy Świat 5

TAK

1905

250,93

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Piaski 4

TAK

1900

662,86

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Piaski 6

TAK

1890

277,02

NIE

NIE

budynek

Piaski 17

TAK

1885

333,49

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
murowane

drewniana
Inny:

papa
Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

drewniana

593 500,00 zł

-

-

Inny:

1 037 575,00 zł

-

-

Inny:

719 000,00 zł

-

-

Inny:

284 000,00 zł

-

-

Inny:

485 875,00 zł

-

-

Inny:

627 325,00 zł

-

-

1 657 150,00 zł

-

-

692 550,00 zł

monitoring

-

833 725,00 zł

-

-

papa
Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

papa

drewniana
Inny:

-

dachówka

betonowa
Inny:

-

papa

drewniana
Inny:

1 034 625,00 zł

papa

betonowa
Inny:

Inny:

papa

betonowa
Inny:

-

papa

drewniana
Inny:

co najmniej 2
zamki wielozastawkowe

papa

drewniana
Inny:

Inny:

284 125,00 zł

Inny:
papa

Inny:

Inny:
dachówka
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mieszkalny
Inny:
murowane
budynek
mieszkalny

Piaski 2

TAK

1910

222,46

NIE

NIE

Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Poznańska 28

TAK

1936

124,08

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Poznańska 32

TAK

1936

166,15

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Poznańska 35

TAK

1921

168,25

NIE

TAK

budynek
mieszkalny

Poznańska 36

TAK

1920

99,49

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Wrzesińska 1

TAK

1884

310,60

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Wrzesińska 5

TAK

1890

197,47

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Rynek 11

TAK

1875

306,87

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Rynek 29

TAK

1890

451,13

NIE

NIE

budynek

Strzelecka 4

TAK

1910

355,98

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

Inny:

Inny:

drewniana
Inny:

papa
Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

drewniana

-

-

Inny:

415 375,00 zł

-

-

Inny:

588 875,00 zł

-

-

Inny:

248 725,00 zł

-

-

Inny:

776 500,00 zł

monitoring

-

Inny:

493 675,00 zł

-

-

767 175,00 zł

monitoring

-

1 127 825,00 zł

monitoring

-

889 950,00 zł

-

-

papa
Inny:

drewniana
Inny:

310 200,00 zł

papa

drewniana
Inny:

Inny:

papa

drewniana
Inny:

-

papa

drewniana
Inny:

monitoring

papa

drewniana
Inny:

556 150,00 zł

dachówka

drewniana
Inny:

Inny:
dachówka

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:
papa

Inny:

Inny:
papa

Strona nr 59 z 72

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

BZP……../14

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Swarzędz
mieszkalny
Inny:
cegła
budynek
mieszkalny

Sikorskiego 4

budynek
mieszkalny

Warszawska
10

TAK

1880

182,43

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Wrzesińska 6

TAK

1890

451,01

NIE

NIE

TAK

1910

145,25

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Wrzesińska 8

TAK

1890

443,80

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Warszawska
14

TAK

1908

345,93

NIE

NIE

budynek
mieszkalny*

Wielka Rybacka 11

TAK

1911

193,10

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Zamkowa 2

TAK

1912

285,97

NIE

NIE

budynek
mieszkalny*

Zamkowa 6

TAK

1902

132,80

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Zamkowa 12

TAK

1905

136,80

NIE

NIE

budynek

Wiejska 5

TAK

1939

243,32

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

Inny:

Inny:

drewniana
Inny:

papa
Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

stalowa

-

-

Inny:

1 127 525,00 zł

-

-

Inny:

1 109 500,00 zł

-

-

Inny:

864 825,00 zł

-

-

Inny:

635 320,00 zł

-

-

Inny:

714 925,00 zł

monitoring

-

362 300,00 zł

-

-

342 000,00 zł

-

-

608 300,00 zł

-

-

papa
Inny:

drewniana
Inny:

456 075,00 zł

papa

drewniana
Inny:

Inny:

papa

drewniana
Inny:

-

papa

drewniana
Inny:

-

papa

betonowa
Inny:

363 125,00 zł

papa

drewniana
Inny:

Inny:
papa

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:
papa

Inny:

Inny:
papa
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mieszkalny
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny *

Katarzyńska
54b Gruszczyn

budynek
mieszkalny

Szkolna 2a
Paczkowo

TAK

1936

242,58

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Kórnicka 250

TAK

1905

102,00

NIE

NIE

TAK

1951

41,99

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Wrzesińska 7

TAK

1890

210,94

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Szkolna 14
Łowęcin

TAK

1900

250,15

TAK

NIE

budynek
mieszkalny *

Wierzeniecka
18 Wierzenica

TAK

1901

32,10

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Kasztanowa
14 Uzarzewo

TAK

1901

176,92

NIE

NIE

budynek
mieszkalny *

Szkolna 2
Paczkowo

TAK

1936

153,20

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Kaczorowskiego 13

TAK

2005

449,60

TAK

NIE

budynek

Kaczorow-

TAK

2005

414,80

TAK

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

Inny:

Inny:

drewniana
Inny:

blacha
Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

betonowa

-

-

Inny:

255 000,00 zł

-

-

Inny:

527 350,00 zł

-

-

Inny:

625 375,00 zł

-

-

Inny:

150 000,00 zł

-

-

Inny:

442 300,00 zł

-

-

520 000,00 zł

-

-

1 649 000,00 zł

-

-

3 040 400,00 zł

-

-

papa
Inny:

betonowa
Inny:

606 450,00 zł

dachówka

drewniana
Inny:

Inny:

dachówka

drewniana
Inny:

-

dachówka

drewniana
Inny:

-

papa

drewniana
Inny:

150 000,00 zł

papa

drewniana
Inny:

Inny:
papa

betonowa
Inny:

Inny:

Inny:
blacha

Inny:

Inny:
blacha
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mieszkalny *

skiego 15 i 15
a

Inny:
cegła

budynek
mieszkalny *

Kaczorowskiego 17

budynek
mieszkalny *

Chmielna 3
Sarbinowo

TAK

1902

162,03

NIE

NIE

budynek
mieszkalny *

Cieszkowskiego 8

TAK

1930

62,00

NIE

NIE

TAK

2005

404,90

TAK

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Kościouszki 1

TAK

1911

162,28

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Kórnicka 2

TAK

1921

149,68

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Rynek 6

TAK

1885

496,13

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Nowa 6

TAK

1955

187,43

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Rynek 18

TAK

1885

692,19

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Rynek 38

TAK

1895

459,30

NIE

NIE

budynek

Strzelecka 3

TAK

1929

213,58

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:
cegła

Inny:

Inny:

betonowa
Inny:

blacha
Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

drewniana

-

-

Inny:

280 000,00 zł

-

-

Inny:

405 700,00 zł

-

-

Inny:

374 200,00 zł

-

-

Inny:

1 240 325,00 zł

monitoring

-

Inny:

468 575,00 zł

-

-

1 730 475,00 zł

monitoring

-

1 148 250,00 zł

monitoring

-

533 950,00 zł

-

-

papa
Inny:

drewniana
Inny:

450 000,00 zł

papa

drewniana
Inny:

Inny:

papa

betonowa
Inny:

-

papa

drewniana
Inny:

-

dachówka

drewniana
Inny:

3 064 860,00 zł

papa

stalowa
Inny:

Inny:
blacha

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:
papa

Inny:

Inny:
papa
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mieszkalny
Inny:
cegła
budynek
mieszkalny

Strzelecka 7

TAK

1921

661,93

NIE

NIE

Inny:
cegła

budynek
mieszkalny *

Wrzesińska 2

TAK

1885

262,19

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Wrzesińska
26

TAK

1906

228,37

NIE

NIE

Inny:
cegła
Inny:
cegła

budynek
mieszkalny

Kilińskiego 16

TAK

1908

265,01

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Kórnicka 34

TAK

1921

295,11

NIE

NIE

budynek
mieszkalny

Rynek 23

TAK

1895

415,83

NIE

TAK

budynek
mieszkalny

Wielka Rybacka 18

Inny:
cegła
Inny:
cegła
Inny:

2.

Biblioteka Publiczna w Swarzędzu

cegła
TAK

1896

82,35

NIE

NIE

Inny:

Inny:

drewniana
Inny:

papa
Inny:

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

Inny:

676 100,00 zł

co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, monitoring

Inny:

-

Inny:

570 925,00 zł

-

-

Inny:

662 525,00 zł

-

-

Inny:

737 775,00 zł

-

-

1 455 405,00 zł

monitoring

-

205 875,00 zł

-

-

dachówka
Inny:

drewniana

Inny:

-

dachówka

drewniana
Inny:

-

papa

drewniana
Inny:

1 654 825,00 zł

dachówka

drewniana
Inny:

Inny:
papa

drewniana
Inny:

Inny:

Inny:
papa

Inny:

Inny:

lokal

ul. Kościuszkowców
6/51-52

TAK

ok.. Lata
80-le

113,02

TAK

NIE

beton

betonowa

papa

248 644,00 zł

dwa zamki

gaśnice

lokal

ul. Raczyńskiego 19

TAK

ok.. Lata
80-le

290,84

TAK

NIE

beton

betonowa

papa

639 848,00 zł

dwa zamki

gasnice
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4.

5.

6.

7.

Ośrodek Pomocy Społecznej

3.

Ośrodek Gimnazjum Nr 3 Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum im.
Kultury w
im. Polskich
im. Królowej
Mikołaja Kopernika
Swarzędzu
Noblistów
Jadwigi
w Zalasewie

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
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Pożarnych Gminy Swarzędz

Gimnazjum

ul. Planetarna
7, 62-020
Swarzędz

cegła
TAK

2005

3660,5
0

TAK

NIE

Inny:

cegła
Działalność
dydaktycznowychowawcza

62-020 Swarzędz, ul.
Polna 21

TAK

1956

2853,5
9

TAK

os. Czwartaków 1 62-020
Swarzędz

1984

8627,3
0

TAK

żelbeton

Inny:
drewniany

blacha
8 053 100,00 zł

NIE

Inny:

Inny:

Inny:

żelbeton

Inny:

dachówka

Inny:

papa

Inny:

okratowane okna, 2
zamki wielozastawkowe, system
alarmowy , monitoring

Inny:

18 980 060,00 zł

okratowane okna,
stały dozór wewnątrz i na zewnątrz, system
alarmowy z powiadomieniem służb
patrolowyc, monitoring
co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, stały dozór
na zewnątrz obiektu, system alarmowy z powiadomieniem służb patrolowych, monitoring
Alarm, zamki wielozastawkowe

-

Budynek biurowy

Swarzędz ul.
Poznańska 25

tak

Budynek administracyjny

Swarzędz ul.
Działkowa
61A

tak

2001

1034,0
0

tak

nie

155,50

tak

nie

14 gaśnic, 10
hydrantów wewnętrznych

Inny:

6 277 898,00 zł
Inny:

TAK

Inny:

dwustropowy
drewniany

NIE

beton
Budynek szkolny

drewniana krokwie

drewno

drewno

Inny:

papa

cegA

murowane

Inny:

blacha

2 274 800,00 zł

342 100,00 zł

okratowane okna,
co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, system
alarmowy z powiadomieniem służb
patrolowych,monitoring
zewnętrzny
okratowane okna,
co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, system
alarmowy z powiadomieniem służb
patrolowych, monitoring, dozór zewnętrzny

23 gaśnice, 2 hydranty zewnętrzne,
7 hydrantów wewnętrznych

ręczna syg. powstania pożaru, 15
gaśnic, 22 hydranty
wewnętrzne

gaśnice, hydranty
wew. I zwen.,
ręczne sygn. Pozaru

3 gaśnice

2 gaśnice
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beton i
drewno

cegła

10
.

Kosynierów 1

TAK

2002

TAK

NIE
Inny:

Inny:

Św. Marcin 1

TAK

b.d.

TAK

Inny:

drewno
i papa

cegła
Hala sportowa
*

Inny:

Inny:

3 816 000,00 zł

co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, monitoring

gaśnice lub agregaty, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne

drewno

papa

NIE
Inny:

11 786 203,60 zł

ręczna sygn. Powstania pożaru,
gaśnice lub agregaty, hydranty zewnętrzne, hydranty
wewnętrzne, klapy
dymowe

Inny:

Budynek sceny
i lodowisko *

Kosynierów 1

Tak

2008

TAK

Nie

cegła

betonowa

papa

3 542 625,00 zł

Budynek techniczny *

Św. Marcina
1

Tak

1982

Tak

Nie

cegła

betonowa

papa

176 283,78 zł

Budynek hotelowo - restauracyjny *

Św. Marcina
1

Tak

1984

Tak

Nie

cegła

betonowa

papa

1 848 559,00 zł

Budynek zaplecza trybun *

Św. Marcina
1

Tak

2006

Tak

Nie

beton

blacha

244 232,00 zł

Przedszkole

ul. Zamkowa
26

cegła
TAK

1900-15

567,80

TAK

NIE

Inny:
murowane

przedszkole

Prz
edszk
ole
Nr 3
"Po
d
Kas
zna
mi"

11
.

Przedszkole
Nr 1 "Żołędziowe
Skrzaty"

9.

Przedszkole Nr 2
"Miś Uszatek"

8.

Swarzędzkie Centrum Sportu i Rekreacji

Pływalnia *

co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, stały dozór
wewnątrz i na
zewnątrz obiektu,
system alarmowy z
powiadomieniem
słuźb patrolowych,
monitoring

papa

przedszkole

os. Czwartaków 8,62-020
Swarzędz

TAK

1982

841,10

TAK

NIE

ul. Kórnicka
21, 62-020

TAK

1950

207,00

TAK

NIE

Inny:

murowane

papa
Inny:Drewnia
ne murowane

Inny:Dre
wniane
belki

murowana

stal

Inny:

betonowa

Inny:

żelbeton

1 249 160,00 zł

papa

Inny:

papa

1 850 420,00 zł

455 400,00 zł

stały dozór na zew
obiektu , co najmniej dwa zamki
wielozastawkowe,
system alarmowy ,
monitoring
zamki wielozastawkowe, monitoring
zewnętrzny

zamki wielozastawkowe, system
alarmowy, monitoring
okratowane okna,
co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, stały dozór
wewnątrz obiektu,
monitoring
oknratowane okna,
co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, stały dozór
wewnątrz i na
zewnątrz obiektu,
system alarmowy z
powiadomieniem
służb patrolowych,
monitoring
okratowane okna

Gaśnice, hydranty
zewnętrzne

Gaśnice

Gaśnice , hydranty
zewnętrzne

8 gaśnic, hydranty
zewnętrzne

10 gaśnic, 2 hydranty zewnętrzne,
6 hydrantów wewnętrznych

7 gaśnic, hydrant
zewnętrzny
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Swarzędz

12
.

13
.

14
.

15
.

16
.

Szkolne Schroni- Swarzędzkie Towarzystwo
Przedszkole
Przedszkole w Kobylni- Przedszkole Nr 5
sko Młodzieżowe Budownictwa Społecznego
Nr 4 „Bajcy
„Zielona Półnutka”
„Sarenka”
sp. z o.o.
kowy Świat”

Inny:
cegła
przedszkole

os. Mielżyńskiego 4a
Swarzędz

TAK

2000

785,85

TAK

NIE

Inny:

cegła
przedszkole

Dwa budynki
połączone w
jeden zespół
murowany
(część A, część
B)

os. Kościuszkowców 2,
62-020 Swarzędz

TAK

1988

870,30

TAK

ul. Poznańska
55, Kobylnica

441,40

Budynek gospodarczy

ul. Poznańska
55, Kobylnica

1986

38,00

budynek
mieszkalny

Wrzesińska
11,13,15

1999

1203,0
0

TAK

TAK

2001

997,80

Inny:

Inny:

ręczna sygn. powstania pożaru, 3
gaśnic, 1 hydrant
zewnętrzny, 1
hydrant wewnętrzny

Inny:

Inny:

1 914 660,00 zł

okratowane okna,
co najmniej 2
zamki wielo zastawkowe, system
alarmowy z powiadomieniem służb
patrolowych, monitoring, stały dozór
wew

7 gaśnic, 5 hydrantów wewnętrznych

971 080,00 zł

system alarmowy z
powiadomieniem
służb patrolowych

6 gaśnic, 1 hydrant
wewnętrzny

60 800,00 zł

-

-

3 007 500,00 zł

-

1 hydrant zewnętrzny

2 618 490,83 zł

alarm

dachówka

Inny:

Inny:papa

dachówka

Inny:

Inny

drewniane
belki

Inny:

Inny:

betonowa

blacha

NIE
Inny:bloczki
itong

1 888 442,00 zł

okratowane okna,
system alarmowy z
powiadomieniem
służb patrolowych,
zamki wielozastawkowe

papa

betonowa

Inny:

murowane
TAK

Inny:

Inny:stropy
kleina

murowane

Graniczna 30

betonowa

cegła

Cześć A1906
Cześć B1977

budynek
mieszkalny *

Inny:

NIE
Inny:

TAK

Inny:

Inny:
betonowa

Inny:

Inny:
gont

InTAK
NIE
ny:pustaki
Inny:
Inny:
Inny:
ceramiczne
Budynek jest własnością szkoły Podstawowej w Kobylnicy
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19
.

20
.

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Adama Wodziczki

18
.

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu
w Kobylnicy

17
.

Szkoła Podstawowa
Szkoła PodstaNr 4 im. Jana Brzewowa Nr 1
chwy
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murowane
szkoła podstawowa

Swarzędz ul.
Zamkowa 20

TAK

1896
1988

2311,5
2

TAK

NIE

Inny:

beton
os. Kościuszkowców 4,
62-020 Swarzędz

TAK

Os. Mielzyńskiego 3a

TAK

Budynek C

Os. Mielżynskiego 3a

TAK

Budynek D

Os. Mielżyńskiego 3a

TAK

szkoła podstawowa

Budynek B

Budynek A+E
łącznik i sala
gimnastyczna

Os.Mielżyński
ego 3a

TAK

1989

7186,0
0

TAK

TAK

1995

1805,0
0

TAK

NIE

1998

2160,0
0

TAK

NIE

2000

2055,0
0

TAK

Inny:

żelbeton

NIE

NIE

Inny:

Inny:

wielkopłytowe

Inny:

wielkopłytowe

wielkopłytowe

Inny:

murowane
konstr.nośna
drewno
klejone

łącznik:dżwigar
y z drewna,krokwie,
blacha

Inny:

płyty
korkowe

Inny:

Inny:

Kobylnica,
ul.Poznańska
50

TAK

1964

1679,9
6

TAK

TAK

Budynek go-

Kobylnica,

TAK

1975

72,00

TAK

NIE

Inny:

cegła

ręczna sygn. powstania pożaru, 17
gaśnic, 1 hydrant
wewnętrzny, 3
zewnętrzne, ręczne
sygnalizowanie
pożaru

15 809 200,00 zł

okratowane okna,
co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, system
alarmowy z powiadomieniem służb
patrolowych, monitoring, dozór zewnętrzny

ręczna sygn. Powstania pożaru, 28
gaśnic, 23 hydranty
wewnętrzne

okratowane okna,
monitoring

20 gaśnic, 15
hydrantów wewnętrznych

5 754 000,00 zł

okratowane okna,
monitoring

ręczna sygn. powstania pożaru,
gasnice, hydrant
wewnętrzny

5 879 860,00 zł

co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, system
alarmowy z powiadowieniem służb
patrolowych, monitoring

6 gasnic, 3 hydranty wewnętrzne

115 200,00 zł

okratowane okna

1 gaśnica

papa

Inny:

Inny:płyt
y korytkowe
płyty
korytkowe

3 080 000,00 zł

3 971 000,00 zł

Inny:płyt
y korytkowe
sala
gimn:k
olebka
wielkokrzywiznowa,
wełna
mineralna

cegła
Budynek szkolny

8 090 320,00 zł

okdozór zewnętrzny, system alarmowy z powiadomieniem służb
patrolowych, system alarmowy bez
stałęgo adresata,
monitoring

papa

NIE

1400,0
0

1993

betonowa

4 752 000,00 zł

papa

Inny:

Inny:

Inny:

papa
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22
.

Zakład Gospodarki Komunalnej

21
.

Szkoła Podstawowa w Wierzonce

spodarczy

Budynek szkolny-stara część

ul.Poznańska
50

Szkoła Podstawowa w
Wierzonce ul.
Karłowicka 3

Inny:

cegła
TAK

1905

607,40

TAK

Inny:

drewniana

NIE

Inny:

Inny:

drewnianokrokwiowa

dachówka

Inny:

Inny:

drewnianokrokwiowa
Budowa szkolny- nowa część
*

Szkoła Podstawowa w
Wierzonce ul.
Karłowicka 3

TAK

19971998

241,60

TAK
bloczki
gazobetonowe

płytowy
żelbetonowy, monolityczny

Inny:

1 336 280,00 zł

system alarmowy
bez stałego adresata. Kraty w oknach

10 gaśnic, 1 hydrant zewnętrzny

576 701,84 zł

co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, system
alarmowy bez
stałęgo adresata

2 gaśnice

dachówka

2 079 000,00 zł

okratowane okna,
system alarmowy z
powiadomieniem
służb patrolowych,
monitoring

gaśnice, hydranty
wewnętrzne, zewnętrzne

blacha

dachówka
bitumiczna mocowana
goździami
do płyt
wiórowych

Budynek administracyjnobiurowy

Swarzędz ul.
Strzelecka 2

TAK

1905

594,00

TAK

TAK

cegła

drewniana

Budynek garażowy (5 garaży)

Swarzędz ul.
Strzelecka 2

TAK

2003

140,00

TAK

NIE

cegła

drewniana

papa

224 000,00 zł

-

-

Budynek gospodarczy mały magazyn

Swarzędz ul.
Strzelecka 2

TAK

1967

6,50

TAK

NIE

cegła

drewniana

papa

10 400,00 zł

monitoring zewnętrzny

-

198 240,00 zł

okratowane okna,
system alarmowy z
powiadomieniem
służb patrolowych,
monitoring zewnętrzny

1 gaśnica

100 560,00 zł

monitoring zewnętrzny

-

Warsztat samochodowy (4
garaże +
warsztat)

Swarzędz ul.
Strzelecka 2

TAK

1964

123,90

TAK

NIE

murowane

Wiata magazynowa

Swarzędz ul.
Strzelecka 2

TAK

2000

83,80

NIE

NIE

Inny:
ogrodzenie z siatki

murowana

drewno

papa

Strona nr 68 z 72

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

BZP……../14

ZS w Paczkowie

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Swarzędz wraz z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury oraz ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży
Pożarnych Gminy Swarzędz

Garaż blaszany

Swarzędz ul.
Strzelecka 2

TAK

1964

15,80

NIE

NIE

Inny:
blacha Fe

Inny:
blacha

blacha

25 280,00 zł

Magazyn DWK

Swarzędz ul.
Strzelecka 2

TAK

1964

12,35

NIE

NIE

cegła

drewniana

papa

19 760,00 zł

Magazyn-Garaż
-blaszany

Swarzędz ul.
Strzelecka 2

TAK

1993

77,50

NIE

NIE

blacha

blacha

blacha
falista

124 000,00 zł

Inny:płyty
kanałowe

Inny:
płyty
kanałowe

Inny:żelb
et

Budynek pogrzebowy (wraz
z kaplicą oraz
pomieszczeniem biurowym)

Cmentarz
Komunalny

TAK

1977

182,68

TAK

NIE

Inny: 1.
nośne:
cegła
kratówka
2. ściany
zewnętrzne: cegła
ceramiczna 3.
ściany
wewnętrzne : cegła
kratówka

Budynek
mieszkalnywielorodzinny

Swarzędz ul.
Sienkiewicza
19

TAK

2010

3459,5
0

TAK

NIE

Inny:żelbet

Inny:żelbet

Budynek
mieszkalny wielorodzinny
*

Swarzędz ul.
Staniewskiego

Tak

2012

1519,9
6

Tak

nie

bloczki
silka

filigram

SZKOŁA podstawowa *

UL. SZKOLNA
16, PACZKOWO

TAK

2013

2751,5
0

TAK

NIE

Inny:
CEGŁA

system alarmowy z
powiadomieniem
służb patrolowych,
monitoring zewnętrzny
system alarmowy z
powiadomieniem
służb patrolowych,
monitoring zewnętrzny
system alarmowy z
powiadomieniem
służb patrolowych,
monitoring zewnętrzny

-

-

-

papa

beton

żelbeton

Inny:
wełna
mineralna, warstwa
gładzi
cementowej+

401 896,00 zł

okratowane okna,
system alarmowy z
powiadomieniem
służb patrolowych

1 gaśnica

Inny:
papa

8 648 750,00 zł

-

hydrant wewnętrzny

blacha

6 500 000,00 zł

-

hydrant wewnętrzny

7 671 352,72 zł

co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, stały dozór
wewnątrz i na
zewnątrz obiektu,
system alarmowy z
powiadomieniem
słuźb patrolowych,
monitoring wewnętrzny

11 gaśnic, 1 hydrant wewnętrzny,
3 zewnętrzne,
ręczne sygn. Pożaru

gont
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24
.

Żłobek Miejski „Maciuś”

SALA GIMNASTYCZNA

Żłobek

UL. SZKOLNA
16, PACZKOWO

62-020 Swarzędz Os.
Czwartaków 9

TAK

2002

768,00

TAK

NIE

Inny:
CEGŁA

beton
TAK

1987

1000,0
0

TAK

beton

żelbeton

gont

żelbeton

Płyta
kanałowa o
grub.
24 cm z
wieńcami
żelbetowymi

papa

NIE

Inny:

Inny:

Inny:

2 150 400,00 zł

alarm

3gaśnice, 1 hydrant
zewnętrzny, ręczne
syg. Pozaru

2 200 000,00 zł

co najmniej 2
zamki wielozastawkowe, system
alarmowy z powiadomieniem służb
patrolowych

6 gaśnic, 4 hydranty wewnętzne

Inny:

*wartość księgowa brutto
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Załącznik nr 6 do SIWZ
Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)
Wg informacji uzyskanych od Ubezpieczycieli, w okresie od 18.01.2011 do 16.09.2014 r. zostały wypłacone odszkodowania i ustalone rezerwy na sprawy w toku, jak poniżej:
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Rok

Wypłaty

Ilość szkód

Rezerwy

Ilość rezerw

18.01.2011 17.01.2012

11 801,89 zł

8

0,00 zł

0

18.01.2012 17.01.2013

28 884,90 zł

16

0,00 zł

0

18.01.2014 17.01.2015

3 143,22 zł

1

8 668,35 zł

4

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Rok
Wypłaty

Ilość szkód

Rezerwy

Ilość rezerw

Wypłaty

18.01.2011 17.01.2012

101 425,97 zł

79

6 350,00 zł

1

3 044,25 zł

Ilość
szkód
2

18.01.2012 17.01.2013

58 391,84 zł

38

0,00 zł

18.01.2013 17.01.2014

44 061,80 zł

70

10 000,00 zł

18.01.2014 17.01.2015

0,00 zł

0

0,00 zł

Rok

18.01.2013
17.01.2014

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń
losowych
Wypłaty

Ilość
szkód

Rezerwy

Ilość rezerw

40 831,66 zł

7

0,00 zł

0

0
1
0

Rezerwy

Ilość rezerw

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

3 009,58 zł

5

0,00 zł

0

11 560,00 zł

1

11 560,00 zł

1

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od
stłuczeń

Wypłaty

Ilość
szkód

Rezerwy

Ilość rezerw

Wypłaty

Ilość
szkód

Rezerwy

Ilość
rezerw

0,00 zł

0

0,00 zł

0

400,00 zł

1

0,00 zł

0
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Rok

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków

Ubezpieczenie autocasco

2011

64 519,78 zł

Ilość
szkód
18

2012

107 719,07 zł

14

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

2013

27 937,59 zł

10

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

2014

8 227,71 zł

3

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

0,00 zł

0

Wypłaty

0,00 zł

Ilość rezerw
0

4 602,16 zł

Ilość
szkód
1

Rezerwy

Wypłaty

29 998,32 zł

Ilość
szkód
1

Rezerwy
0,00 zł

Ilość
rezerw
0

Wypłaty

Ubezpieczenie NNW OSP

Rok
2011
2012
2013
2014

0,00 zł

Ilość
rezerw
0

Rezerwy

Wypłaty
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Ilość szkód
0
0
0
0

Rezerwy
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł
0,00 zł

Ilość rezerw
0
0
0
0
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