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Związek Gmin Karkonoskich, na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759), zaprasza do złożenia oferty na zamówienie
publiczne: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin
Karkonoskich oraz Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich”
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759), zwanej
dalej „ustawą”.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 ustawy.
3. Wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
4. Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) została
opracowana zgodnie z art. 36 ustawy, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr
226, poz. 1817) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009
r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro, stanowiącego podstawę
przeliczania zamówień publicznych (Dz.U. Nr 224, poz. 1796).
5. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej
w rozumieniu art. 83 ustawy.
7. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych
polskich.
12. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszej SIWZ decydują przepisy ustawy.
ROZDZIAŁ II - INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
1. Nazwa Zamawiającego: Związek Gmin Karkonoskich
2. Adres Zamawiającego: Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice
3. Forma prawna Zamawiającego – wspólnota samorządowa
4. Numer REGON: 230032097
5. Działalność wg PKD 2007 – 8411 kierowanie podstawowymi rodzajami działalności
publicznej
6. Numer NIP: 611-10-03-163
7. Adres strony internetowej do umieszczania ogłoszeń i informacji dla Wykonawców:
www.zgk-karkonosze.pl
8. Telefon: 75 718 24 15, faks 75 64 39 920
9. Adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@karkonosze.pl
10. Dni i godziny urzędowania: poniedziałek –piątek 7 00 – 15 00
11. Postępowanie prowadzone jest przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego : Kancelaria
Brokerów Ubezpieczeniowych „ADVISOR” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. Klonowica 13, 58500 Jelenia Góra tel. 75 75 33 232, fax 75 64 72 127, e-mail advisor@advisor-kbu.pl., który
jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Broker będzie
pośredniczył przy zawarciu umowy, a następnie będzie uczestniczył w jej wykonywaniu.
ROZDZIAŁ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
cywilnej Związku Gmin Karkonoskich oraz Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin
Karkonoskich
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień 66.51.00.00-8 – Usługi ubezpieczeniowe
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3. Zamówienie będzie realizowane w jednej części:

ZADANIE I: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie w zakresie:
SEKCJA A - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
SEKCJA B – ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku.
SEKCJA C - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych
SEKCJA D – ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
SEKCJA E – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia i
prowadzenia działalności gospodarczej
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki szczególne wymagane oraz
warunki szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń, wykazy mienia,
definicje, informacje niezbędne do oceny ryzyka przedstawiają następujące załączniki do
SIWZ:
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
Załącznik nr 3: „Definicje pojęć”
Załącznik nr 4: „Wykaz i treść klauzul obligatoryjnych”
Załącznik nr 5: „Umowa w sprawie zamówienia publicznego - wzór”
Załącznik nr 7 A – 7 B: „ Wykazy mienia do ubezpieczenia”
Załącznik nr 8 A – 8 D : „Kwestionariusze oceny ryzyka (pożar/kradzież)” dla poszczególnych
lokalizacji
Załącznik nr 9: „ Opis obiektów”
Załącznik nr 10: „Kwestionariusz oceny ryzyka ogniowego”
Załącznik nr 11: „Kwestionariusz do OC za szkody w środowisku”
Załącznik nr 12: „Plan zagospodarowania terenu KCGO”
ROZDZIAŁ IV - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
1. ZADANIE I - okres 36 miesięcy. Przy czym podstawowy okres ubezpieczenia wynosi 24
miesiące z możliwością przedłużenia umowy o kolejny okres 12 miesięcy.
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres 12 miesięcy, zgodny z terminem
wykonania zamówienia, z wyjątkiem polis wystawionych przed datą rozpoczęcia
wykonywania zamówienia, których termin ekspiracji przypada w trakcie wykonywania
zamówienia. Umowy ubezpieczenia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do
końca każdego rocznego okresu wykonywania zamówienia, tj. do dnia 31.12.2013 r.,
31.12.2014r, 31.12.2015r (wyrównanie okresu ubezpieczenia),
3. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
obowiązującej w okresie 24 miesięcy, z możliwością:
a) odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez każdą ze stron za wypowiedzeniem
złożonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem każdego 12
miesięcznego okresu ubezpieczenia. Wypowiedzenie złożone w powyższym terminie wywołuje
skutek na koniec danego 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.
c) przedłużenia umowy o 12 miesięcy na pisemny wniosek Zamawiającego.
ROZDZIAŁ V - OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, a w szczególności
prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w
formie spółki akcyjnej lub Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie
organu nadzoru na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot
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zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu państwowego, że Wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2.
Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia
wymagany warunek, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i
oświadczeniach.
3. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.1.W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z
nich oddzielnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy
oraz musi spełniać warunki udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, a także
muszą spełniać łącznie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-4 ustawy.
3.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
ROZDZIAŁ VI - WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
1.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, określonych w art. 22
ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę następujących oświadczeń i
dokumentów:
1.1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust.1 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik nr 2A do SIWZ.
1.2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust.1 pkt 2 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, z wykorzystaniem wzoru,
stanowiącego załącznik nr 2B do SIWZ;
1.3. Zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej
obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenia właściwego organu państwowego, że
wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia;
2.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda złożenia
przez Wykonawcę następujących oświadczeń i dokumentów:
2.1.
Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 2C do SIWZ;
2.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.2. powyżej składa
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.1.
Dokument, o którym mowa w punkcie 3 lit. a) i b) powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.2.
Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 3,
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
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ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 3.1. stosuje się odpowiednio.
3.3.
W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z
tych Wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt. 1.1, 2.1. i 2.2., a
wspólnie – oświadczenie wymienione w pkt. 1.2. niniejszego rozdziału. Przepisy punktów 33.2. stosuje się odpowiednio.
5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego). W przypadku składania
elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
5.2.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
5.3.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
ROZDZIAŁ VII - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania
ofert).
2.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
ROZDZIAŁ VIII - SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ IX - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może złożyć
tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność
jej treści i opatrzona datą sporządzenia.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w specyfikacji oraz
dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia
7. Składana oferta musi zawierać:
7.1. oświadczenia i dokumenty wymagane w Rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, przy czym Wykonawca, który składa ofertę na więcej niż
jedno zadanie przedstawia tylko jeden komplet oświadczeń i dokumentów.
7.2. co najmniej jeden poprawnie wypełniony i podpisany formularz ofertowy, z
wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; w przypadku
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy)
oraz dokładne adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
7.3. pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w
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postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy.
7.4. pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, w przypadku gdy
dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego
7.5. Ogólne i/lub szczególne warunki ubezpieczenia danego rodzaju zgodne z
przedmiotem zamówienia.
8. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 7.3 i 7.4 powinno być przedstawione w formie
oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez osoby wystawiające
pełnomocnictwo, notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z
dokumentu rejestracyjnego Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym
w tych dokumentach.
9. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę
upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (uprawnioną zgodnie z odpisem z
Krajowego Rejestru Sądowego) albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez pełnomocnika.
10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera
pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony pieczęcią lub w inny sposób
umożliwiać odczytanie imienia i nazwiska podpisującego.
11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
Wykonawcy.
12. Wszystkie strony oferty winny być ponumerowane i połączone w sposób trwały,
zapobiegający możliwości zdekompletowania jej zawartości.
13. W ofercie Wykonawca może zastrzec, które informacje (załączniki do oferty) stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji nie mogą być udostępnione. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone
należy podkreślić w wykazie załączników do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie
spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki zastrzeżone”. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
14. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie,
uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania, oznaczonej
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej na Zamawiającego:
Związek Gmin Karkonoskich
Pałac Bukowiec Ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice
15.

Opakowanie oferty należy oznakować następująco: „Przetarg nieograniczony –
Ubezpieczenie
mienia
i
odpowiedzialności
cywilnej
Związku
Gmin
Karkonoskich oraz Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich” nie otwierać do dnia 28.12.2012 do godz. 12:00

ROZDZIAŁ X - OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
1. Wykonawca podaje jedną cenę na formularzu ofertowym ( załącznik nr 6 do SIWZ)
2. Cena musi zostać podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
3. Za cenę oferty uważa się sumę składek za wszystkie rodzaje ubezpieczeń objęte
zadaniem obliczonych z zastosowaniem stawki składki podanej w formularzu ofertowym.
4. Za cenę oferty uważa się cenę brutto, która zawiera wszystkie koszty związane z
wykonaniem umowy.
ROZDZIAŁ XI – SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 28.12.2012r do godz.
12:00.
2. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci Wykonawcy niezwłocznie.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
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4. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w
sposób i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją
na kopercie: „ZMIANA/WYCOFANIE”. W opakowaniu należy zamieścić oświadczenie
wykonawcy o zmianie lub wycofaniu oferty.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 28.12.2012r o godz. 12:15.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
6.1.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6.2.
Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a
także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków
płatności zawartych w ofertach.
6.3.
Informacje, o których mowa w pkt 6.1. i 6.2. przekazane zostaną niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
ROZDZIAŁ XII - INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW I WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, elektronicznie ( e-mail) albo w
formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia, zapytania lub informacje faksem lub elektronicznie każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
2.
Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w
ustawie.
3.
Oświadczenie, wniosek, zawiadomienie, zapytanie lub informację uważa się za
wniesione z chwilą, gdy dotarły do drugiej strony w taki sposób, że mogła zapoznać się z ich
treścią.
4.
Zamawiający może, po zamieszczeniu ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, bezpośrednio poinformować o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia
znanych sobie Wykonawców, którzy w ramach prowadzonej działalności świadczą usługi
będące przedmiotem zamówienia. Przepis art. 40 ust. 6 pkt 2 ustawy stosuje się
odpowiednio.
5.
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych
warunków zamówienia, udostępnioną na stronie internetowej, za pobraniem opłaty
pokrywającej koszty jej druku oraz przekazania.
6.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
6.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
6.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w punkcie 6 niniejszego rozdziału. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o
którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.
8. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na
adres Zamawiającego, podany w Rozdziale II SIWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten
sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na swojej stronie
internetowej.
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9.1. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w
BZP.
9.2. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie
internetowej. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy stosuje się odpowiednio
10. Uprawnionym do porozumiewania się z Wykonawcami jest Kancelaria Brokerów
Ubezpieczeniowych “ADVISOR” Sp. z o.o. 58-500 Jelenia Góra ul. Klonowica 13, w której
imieniu działa - Andrzej Kamiński tel./ fax 75 75 33 232 , fax 75 64 72 127, poniedziałek –
piątek w godz. 9:00 – 16:00. e-mail: advisor@advisor-kbu.pl
ROZDZIAŁ XIII - ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość
udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w chwili
przeprowadzania procedury spełnione będą przesłanki art. 67 ust. 1 punkt 6) ustawy, tj. w
przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień.
ROZDZIAŁ XIV - POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY
1.
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2.1. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
2.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2.3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.4.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
2.5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2.3. i 2.4. wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
3. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
3.1. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiającego.
3.2.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
3.3.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
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uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę
orzeczenia w całości lub w części.
3.4.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania
odwołania ani występować z nowymi żądaniami
4. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje
skarga kasacyjna.
ROZDZIAŁ XV - OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT:
Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków
ubezpieczenia.
Sposób punktowania ofert według następujących wag:
Kryterium - cena (C)
Kryterium - warunki ochrony ubezpieczeniowej (Z)

80 %
20 %

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
przez wykonawców wobec każdego z kryterium.
Wn = Cn + Zn
Gdzie :
W- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę (1…n)
C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena badanej oferty (1…n)
Z- liczba punktów uzyskanych w kryterium zakresu ochrony ubezpieczeniowej badanej
oferty (1…n)
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru:
cena najniższa x 100 x 0,8
ilość punktów (Cn) =

cena badanej oferty (1…n)

Przy kryterium (Z) zakres ochrony ubezpieczeniowej oceniane będą przyjęte przez
Wykonawcę klauzule wg następujących zasad:
1. Brak akceptacji klauzul obligatoryjnych powoduje odrzucenie oferty.
2. Za przyjęcie poszczególnych klauzul fakultatywnych zostanie przyznana ilość punktów
przypisana danej klauzuli
3. Uwaga! Dopuszczalna jest zmiana treści klauzul fakultatywnych, ale w przypadku
zmian odbiegających na niekorzyść dla Zamawiającego od treści podanej w SIWZ,
za zmienioną klauzulę przyznanych będzie 0 punktów.
Oferty w kryterium Z będą oceniane według następującego wzoru
Pn x 100 x 0,2
ilość punktów (Zn) =

M

P – suma punktów za przyjęte klauzule fakultatywne dla badanej oferty (1…n)
M – maksymalna możliwa do uzyskania suma pkt za przyjęcie wszystkich
klauzul fakultatywnych
ROZDZIAŁ XVI - ODRZUCENIE OFERTY:
1.Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą,
b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

___________________________________________________________________________
Strona 10 z 47

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Związku Gmin Karkonoskich oraz
Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich”

___________________________________________________________________________
e)

została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na
podstawie art. 88 ustawy lub błędy w obliczeniu ceny,
g) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za
odrzuconą.
ROZDZIAŁ XVII - INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty na każdą część zamówienia Zamawiający jednocześnie zawiadomi
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), siedziby i adresy
Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne;
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w punkcie 1 lit a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie zostanie
przesłane faksem, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane pisemnie.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie niniejszego zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt, 3 powyżej, jeżeli:
a) w postępowaniu zostanie złożona na daną część tylko jedna oferta,
b) w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony
żaden wykonawca.
5. Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert
bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy, jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i w terminie ustalonym między stronami.
8. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający
zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
ROZDZIAŁ XVIII - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO, WZÓR UMOWY.
1.
Zamawiający wymaga od wybranego w każdej części zamówienia Wykonawcy, aby
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego ( zwaną dalej „umową”) na
warunkach określonych we wzorze, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
2.
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zakazana jest zmiana istotnych postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru
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Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana umowy
dokonana z naruszeniem tego warunku podlega unieważnieniu.
3.
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli:
a. wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w
interesie Zamawiającego,
b. zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie
wykonywania zamówienia,
c. zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze
obiektywnym,
d. wystąpi konieczność zmiany strony umowy, z powodu sukcesji generalnej,
przekształcenia, sukcesji z mocy prawa.
e. w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, nastąpi wzrost lub
spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,
f. w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia w objętym
zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka (nie dotyczy
ubezpieczenia OC)
g. w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana zakresu działalności Zamawiającego.
h. nastąpi przedłużenie umowy o 12 miesięcy na pisemny wniosek Zamawiającego.
4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 3 powyżej, muszą być dokonywane z
zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że umowa jest nieważna w
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
5. Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
6. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez
stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie
Wykonawcy.
7. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu pośredniczącemu przy zawarciu
umowy kurtaż brokerski.
8. Warunki płatności składek ubezpieczeniowych:
8.1. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek Wykonawcy
podany w polisach lub innych dokumentach ubezpieczeniowych w każdym okresie
ubezpieczenia w 4 ratach.
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią załączniki:
Załącznik Nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik Nr 2A,2B,2C - Formularze oświadczeń
Załącznik nr 3: „Definicje pojęć”
Załącznik nr 4: „Wykaz i treść klauzul obligatoryjnych”
Załącznik nr 5: „Umowa w sprawie zamówienia publicznego - wzór”
Załącznik nr 6: Formularz ofertowy
Załącznik nr 7A – 7B: „ Wykazy do ubezpieczenia mienia”
Załącznik nr 8A – 8D: „Kwestionariusze oceny ryzyka (pożar/kradzież) dla poszczególnych
lokalizacji ”
Załącznik nr 9: „ Opis obiektów”
Załącznik nr 10: „Kwestionariusz oceny ryzyka ogniowego”
Załącznik nr 11: „Kwestionariusz do OC za szkody w środowisku”
Załącznik Nr 12: „Plan zagospodarowania terenu KCGO”
Zatwierdzam:

Dyrektor Biura Związku Gmin Karkonoskich
Witold Szczudłowski
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Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

ZADANIE I
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Jednostki organizacyjne Zamawiającego:
1. Związek Gmin Karkonoskich
Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice
REGON 230032097 NIP 611-10-03-163
2. Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 5, 58-533 Mysłakowice
REGON 230268279 NIP 611-10-13-925
Zakład Usług Komunalnych prowadzi Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami (KCGO)
w Ścięgnach - Kostrzycy. W skład Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami wchodzi
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Zakład Utylizacji Odpadów.

I. MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI – LOKALIZACJA MIENIA
a. Związek Gmin Karkonoskich
- Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice
b. Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
- Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 5, 58-533 Mysłakowice
- Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami (KCGO) - składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne oraz Zakład Utylizacji Odpadów - KostrzycaŚcięgny
c. pojemniki do segregacji odpadów na terenie gmin należących do Związku Gmin
Karkonoskich (Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba,
Piechowice)

II.

INFORMACJE OGÓLNE

Związek Gmin Karkonoskich został założony 23.03.1992r i zarejestrowany w
Rejestrze Związków Międzygminnych pod pozycją 58. ZGK posiada osobowość prawną i
wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Związek
podlega nadzorowi Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Dolnośląskiego, a w zakresie spraw
budżetowych, gospodarki finansowej i zamówień publicznych Regionalnej Izby
Obrachunkowej.
Podstawą działania ZGK jest Ustawa o samorządzie gminnym z 08.03.1990r. Założycielami
są gminy : Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn , następnie dołączyły gminy :
Szklarska Poręba (1998r.), Piechowice (2002r.)
Związek Gmin Karkonoskich nie jest uprawniony do odliczania podatku VAT od
zakupionych towarów i usług.
Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich został utworzony
01.09.1995r. Związek Gmin Karkonoskich utworzył samorządowy zakład budżetowy nie
posiadający osobowości prawnej pod nazwą Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin
Karkonoskich, który jest podległy bezpośrednio Zarządowi Związku Gmin Karkonoskich.
Zakład Usług Komunalnych prowadzi Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami
(KCGO) w Ścięgnach - Kostrzycy. W skład Karkonoskiego Centrum Gospodarki
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Odpadami wchodzi składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz
Zakład Utylizacji Odpadów.
Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich jest uprawniony do odliczania
podatku VAT od zakupionych towarów i usług.

III. RODZAJE UBEZPIECZEŃ BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA
SEKCJA A UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ
LOSOWYCH
1. Zakres ubezpieczenia:
Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje następujące ryzyka łącznie:
a/FLEXA - pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego,
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej
w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia,
b/ EC– huragan, deszcz nawalny, grad, napór śniegu lub lodu, lawina, trzęsienie ziemi,
obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew,
budynków lub budowli, zalanie , przepięcia, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego
mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia;
c/ Powódź - limit odszkodowawczy – 300.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12
miesięcznym okresie ubezpieczenia.
d/ Pękanie rur - limit odszkodowawczy 100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
12 miesięcznym okresie ubezpieczenia.
2. Przedmiot i suma ubezpieczenia – wg stanu na dzień 30.09.2012
Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT.
Tabele 2.1. Kategorie ubezpieczanego mienia
a) Związek Gmin Karkonoskich
Mienie będące własnością Związku Gmin Karkonoskich i będące w jego posiadaniu.
Grupa
KRST
I

Przedmiot
ubezpieczenia
Budynki i lokale

II

Budowle

IV

Maszyny i urządzenia
ogólnego zastosowania
Maszyny i urządzenia
specjalistyczne
Urządzenia techniczne

V
VI
VIII

System
ubezpiecze
nia

Podstawa
szacowania
wartość
odtworzeniowa

sumy stałe

2 313 000,00
19 239,80
11 624,21

wartość
księgowa brutto

6 557,38
6 768,00

Narzędzia, przyrządy,
wyposażenie
Środki niskiej wartości
Mienie pracownicze
limit- 500,-zł/osobę

Wartość (zł)

997,96
18 637,68
pierwsze

wartość
rzeczywista

5 000,00
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Gotówka

ryzyko

wartość
nominalna

5 000,00

Szczegółowy wykaz mienia zawiera załącznik nr 7A do SIWZ.
b) Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
Mienie będące własnością Związku Gmin Karkonoskich użytkowane przez Zakład Usług
Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na podstawie umowy dzierżawy lub innych
umów o podobnym charakterze.
Grupa
KRST

Przedmiot
ubezpieczenia

I

Budynki i lokale

II

Budowle

IV
VI

Maszyny i urządzenia
ogólnego zastosowania
Urządzenia techniczne

VII

Środki transportu

System
ubezpiecze
nia

sumy stałe

Podstawa
szacowania
wartość
odtworzeniowa i
księgowa brutto
zgodnie z zał. nr
7B

VIII

4 437 886,45

1 323 566,35
wartość
księgowa brutto

332 372,46
3 856 454,64
625 312,79

Narzędzia, przyrządy,
wyposażenie
pojemniki do segregacji
odpadów 588 sztuk
pojemniki do segregacji
odpadów (nowe) 400
sztuk
Środki niskiej wartości
Mienie pracownicze
limit- 500,-zł/osobę
Gotówka

Wartość (zł)

2 060 338,74
480 935,51
650 273,57

pierwsze
ryzyko

wartość
rzeczywista
wartość
nominalna

30 000,00
33 500,00
5 000,00

Szczegółowy wykaz mienia zawiera załącznik nr 7B do SIWZ.
3. Zabezpieczenia przeciwpożarowe – wg załączników nr 8A – 8D
4. Szkodowość za ostatnie 3 lata na dzień 29.10.2012:
2010 – 1 szkoda z wypłatą na 22.100 zł. - dewastacja 25 pojemników do segregacji
2011 – 7 szkód z wypłatą na 17.861 zł. – nieznani sprawcy - podpalenie pojemników
do segregacji odpadów
2012 – 5 szkód z wypłatą 7.450 zł. – podpalenie/dewastacja pojemników
5. WARUNKI SZCZEGÓLNE WYMAGANE:
5.1.Udział własny – zniesiony
5.2.Franszyza integralna: nie ma zastosowania
5.3.Franszyza redukcyjna – 400 zł, z wyjątkiem:
mienia pracowniczego, niskocennych składników majątku, gotówki - nie ma
zastosowania
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5.4. W przypadku szkód powstałych w wielu ubezpieczonych przedmiotach wskutek jednego
zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia franszyza redukcyjna zostanie potrącona
jednorazowo.
5.5. Wypłata odszkodowania- uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest właściciel
mienia – Związek Gmin Karkonoskich (ZGK). Odszkodowanie nie będzie pomniejszone o
podatek od towarów i usług VAT. W razie szkód częściowych w mieniu ZGK będącym w
użytkowaniu przez Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich (ZUK ZGK), za
zgodą właściciela, odszkodowanie może być wypłacone na rzecz jednostki, która poniosła
koszty naprawy np. ZUK ZGK. Jeśli jednostka jest uprawniona w danym przypadku do
odliczenia należnego podatku od towarów i usług VAT , odszkodowanie może być
pomniejszone o kwotę odliczonego podatku VAT.
5. 6. Włączenie klauzul obligatoryjnych: (treść klauzul w załączniku nr 4 do SIWZ)
Nr 1. Klauzula płatności składki lub rat składki
Nr 2. Klauzula rozliczenia “pro rata temporis”
Nr 3. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
Nr 5. Klauzula wypłaty zaliczki
Nr 6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Nr 7. Klauzula automatycznego pokrycia
Nr 8. Klauzula początku odpowiedzialności
Nr 9. Klauzula 48 godzin
Nr 10. Klauzula drobnych robót budowlanych
Nr 11. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Nr 12. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
Nr 14. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji
Nr 15. Klauzula kosztów akcji ratowniczej
Nr 16. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia
Nr 17. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
Nr 19. Klauzula przekształceniowa
Nr 26. Klauzula wartości księgowej brutto

6. DANE DO OCENY RYZYKA
Szczegółowy opis konstrukcji budynków oraz charakterystykę pożarową budynków
oraz zabezpieczeń zawierają:
Załącznik nr 8A – 8D: „„Kwestionariusze oceny ryzyka (pożar/kradzież) dla poszczególnych
lokalizacji ”
Załącznik nr 9: „ Opis obiektów”
Załącznik nr 10: „Kwestionariusz oceny ryzyka ogniowego”
Załącznik Nr 12: „Plan zagospodarowania terenu KCGO”
Składowisko odpadów
Składowisko odpadów zlokalizowane jest na granicy gmin Mysłakowice i Podgórzyn, w
rejonie wsi Ścięgny (około 160 m w kierunku S-E od składowiska) i Kostrzycy (około 1 km w
kierunku N od składowiska), przy drodze Ścięgny - Kowary stanowiącej dojazd do
składowiska i Zakładu Utylizacji Odpadów.
Od strony północnej teren składowiska przylega do obszarów leśnych, od strony południowej
i zachodniej do gruntów ornych łąk, od strony wschodniej do składowiska przylegają obiekty
instalacji mechaniczno - biologicznej obróbki odpadów, a dalej kompleks leśny.
Zgodnie z nazewnictwem ustawy o odpadach składowisko odpadów komunalnych w
Ścięgnach - Kostrzycy jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Pierwotnie, teren obecnego składowiska odpadów stanowiły nieużytki, na których nielegalnie
składowano odpady. Szacowana kubatura "dzikiego" składowiska wynosiła w 1992 roku
289,8 tys. m3. Obecnie użytkowany sektor 1 ma pojemność 298,692 tys. m3. Pod następne
kwatery składowiska przewidziany jest teren o wielkości 3,2 ha o szacowanej objętości
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równej 448 tys. m3.

W ramach projektu ekologicznego zagospodarowania składowiska przewidziano budowę i
eksploatację 4 sektorów składowania odpadów, które będą sukcesywnie wykonywane i
zapełnianie. Przewiduje się, że sektory zajmą w początkowej fazie ich eksploatacji teren
przyległy do istniejącej, zrekultywowanej bryły składowiska, a po wypełnieniu odpadami do
poziomu starej hałdy obejmą również jej wierzchowinę. Docelowo, po wypełnieniu 4 sektorów
powstanie jedna bryła składowiska, której centralna część stanowić będzie bryła starego,
czasowo zamkniętego składowiska.
W ramach prac związanych z zagospodarowaniem składowiska uporządkowano i
ukształtowano bryłę istniejącej hałdy odpadów. Uszczelniono jej wierzchowinę oraz skarpy
boczne przy pomocy geomembrany PEHD, zabezpieczonej geowłókniną, piaskiem oraz
warstwą rekultywacyjną, którą obsiano trawą. Powstające w złożu starej hałdy odcieki i
zanieczyszczone płytkie wody gruntowe ujmowane są ciągiem drenarskim ułożonym w
podnóżu północnej skarpy, który włączony jest do wspólnego przewodu zbiorczego
zbierającego odcieki z nowej i starej kwatery.
Natomiast uszczelnienie obecnie użytkowanej kwatery wykonano jako dwuwarstwowe złoże z
warstwy 0,5 m iłu i geomembrany PEHD w części podpoziomowej kwatery oraz z bentomatu
i gemembrany PEHD grubości 2 mm w części nadpoziomowej. Na geomembranie ułożona
została geowłóknina, a na niej warstwa mineralna stanowiąca ochronę geomembrany oraz
warstwa filtracyjno - drenażowa dla odcieków. W nowej kwaterze składowiska, składającej
się z części podpoziomowej oraz nadpoziomowej ułożone zostały dwa odrębne systemy
drenażu odcieków. Są one włączone na zewnątrz kwatery do wspólnego przewodu zbiorczego
odcieków, łączącego się z przewodem zbiorczym, zbierającego odcieki z nowej i starej
kwatery. Tym przewodem mieszane odcieki doprowadzane są do pompowni odcieków, która
przepompowuje je do zbiornika retencyjnego.
W zbiorniku retencyjnym odcieków o pojemności 1700 m3 gromadzone są odcieki oraz inne
zanieczyszczone wody (m.in. ścieki bytowe z węzła technologicznego). Zgromadzone w
zbiorniku odcieki są podczyszczane poprzez napowietrzanie. Podczyszczone odcieki
wykorzystywane są do nawadniania złoża odpadów, a ich nadmiar jest wywożony do
oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. W ramach Karkonoskiego Systemu Wodociągów i
Kanalizacji zbiornik odcieków będzie połączony siecią kanalizacji z oczyszczalnią w
Mysłakowicach.
Na terenie Centrum wybudowana została również oczyszczalnia glebowo-korzeniowa, która
aktualnie stanowi wyłączny rezerwowy zbiornik retencyjny odcieków w przypadku gdyby
podstawowy zbiornik byłby pełny i nie mógł przyjąć odcieków. Taka sytuacja nie zdarzyła się
dotychczas od czasu wybudowania zbiornika podstawowego.
W celu zapobieżenia napływowi czystych wód pod składowisko trwale obniżono poziom wód
gruntowych układając drenaże pod nową kwaterą oraz na przedpolu starej kwatery, a także
na wschód od składowiska. Drenaż czystych wód odprowadza je grawitacyjnie do rowu
przepływającego wzdłuż północnej granicy składowiska.
Składowisko posiada zatwierdzoną decyzją wojewody dolnośląskiego nr SR.III-6621-2/132/DŻ/2005 z dnia 14.12.2005 r. instrukcję eksploatacji.
W Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami wdrożono Instrukcję Bezpieczeństwa
Pożarowego. Teren KCGO podzielono na następujące strefy pożarowe:
o strefa pożarowa nr 1 - cała hala technologiczna
o strefa pożarowa nr 2 – stacja transformatorowa
o strefa pożarowa nr 3 – magazyny zewnętrzne na odpady
o strefa pożarowa nr 4 – budynek administracyjno – socjalny
o strefa pożarowa nr 5 – budynek garażowy
o strefa pożarowa nr 6 – kompostownia kontenerowa
o strefa pożarowa nr 7 – magazyn małych ilości odpadów niebezpiecznych
o strefa pożarowa nr 8 – wiata dojrzewania kompostu
o strefa pożarowa nr 9 – magazyn kompostu dojrzałego
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strefa pożarowa nr 10 – strefa zagrożenia wybuchem 1, która będzie występować w
przewodach ssawnych na odcinku między studnią gazową o kontenerem stacji ssąco –
tłoczącej oraz w promieniu 2,5 m od ujścia pochodni gazu, przy czym w górę 5m
strefa pożarowa nr 11 – strefa zagrożenia wybuchem 2, którą wyznacza się przy pracach
konserwacyjnych studni gazowych, przy otwartej głowicy studni.

Oddzieleń pożarowych dokonano za pomocą przestrzennych oddzieleń przeciwpożarowych
/pasy wolnego terenu/ o szerokości od 6 do 25 m oraz budowlanego oddzielenia
przeciwpożarowego o odporności ogniowej klasy F60.
Obiekty (strefy pożarowe ) nr 2, 3, 6, 7, 8 i 9 nie wymagają Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego, gdyż nie ma w nich stref zagrożenia wybuchem, a powierzchnie stref
pożarowych tych obiektów są mniejsze niż 1000m2.
Obiekty (strefy pożarowe) nr 4 i 5 również nie wymagają Instrukcji Bezpieczeństwa
Pożarowego, gdyż nie w nich stref zagrożonych wybuchem, kubatury brutto tych budynków
są mniejsze niż 1000m3.
Zabezpieczenia : Instalacja ujmowania i zagospodarowania gazu składowiskowego
Podstawowym celem budowy systemu odgazowania istniejących i nowych kwater jest
ograniczenie ujemnego wpływu składowiska odpadów komunalnych na powietrze
atmosferyczne, glebę i wodę.
Odprowadzenie biogazu ( metanu) z istniejących oraz z nowo wybudowanych kwater
realizowane jest przy użyciu szeregu odwiertów drenażowych ( studni gazowych – łącznie
29), z których każdy połączony jest rurami PEHD z kolektorem zbiorczym usytuowanym w
parterowym kontenerze o konstrukcji stalowej. Następnie, jedną rurą gaz kierowany jest do
kolejnego kontenera, w którym w jednej części znajduje się zespół urządzeń i aparatury
pomiarowej ssący gaz ze studni gazowych i tłoczący go do stojącej na zewnątrz pochodni
gazowej, w której następuje spalanie gazu. W drugiej części znajduje się elektroniczny
system sterujący i kontrolujący cały przebieg procesu.
W obydwu kontenerach zamontowano łącznie 3 czujniki gazu [Gazex] ( jeden w kontenerze
kolektora i po jednym w każdym z pomieszczeń w kontenerze pomp) skalibrowane na metan
o dwóch progach alarmowych – 10% i 30% DGW. Wejście czujnika w stan alarmu I stopnia
powoduje uruchomienie się wentylatora wyciągowego ( w wykonaniu Ex) umieszczonego w
dachu kontenera oraz sygnalizację akustyczną i optyczną poprzez sygnalizator umieszczony
na zewnątrz kontenera nad drzwiami wejściowymi. Alarm II stopnia odłącza napięcie w
kontenerze i równocześnie wyłącza pompę ssąco – tłoczącą biogaz, a umieszczony przy
pulpicie sterowniczym system podtrzymania zasilania utrzymuje napięcie niezbędne do
zamknięcia elektrozaworów na rurze zasilającej i zakończenia procesu spalania się
pozostałego w przewodzie gazu w pochodni gazowej. Oświetlenie w kontenerach zapewniają
oprawy oświetleniowe w wykonaniu Ex. Wszystkie urządzenia sterujące procesem spalania
gazu wykonane są jako urządzenia mogące pracować w atmosferze wybuchowej.
Przy wejściu do kontenera sterowania znajduje się skrzynka elektryczna, w której
zlokalizowano przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Na przewodzie doprowadzającym gaz do pochodni, pomiędzy zaworem odcinającym a
pochodnią gazową zamontowano bezpiecznik ogniowy uniemożliwiający cofnięcie się
płomienia pochodni do rurociągu.
Wyznaczono dwie strefy zagrożenia wybuchem
Strefa zagrożenia wybuchem 1, która będzie występować w przewodach ssawnych na
odcinku między studnią gazową o kontenerem stacji ssąco – tłoczącej ( w chwili gdy taka
gazowa atmosfera wybuchowa pojawi się układ automatyki wyłączy ssawę i odetnie
kontener stacji ssąco – tłoczącej od instalacji zaworem odcinającym) oraz w promieniu 2,5 m
od ujścia pochodni gazu, przy czym w górę 5m
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Strefa zagrożenia wybuchem 2, którą wyznacza się przy pracach konserwacyjnych studni
gazowych, przy otwartej głowicy studni ( przy wyłączonej instalacji odgazowania lub odciętej
studni).
Zgodnie z „Dokumentem zabezpieczenia przed wybuchem dla instalacji ujmowania i
zagospodarowania gazu składowiskowego w KCGO)” opracowanym w styczniu 2012r
rozmiary przewidywanych skutków wybuchu ocenia się następująco:
- ze względu na miejsca występowania i źródła zapłonu w instalacji podziemnej – małe lub
średnie ze względu na wielkość zniszczeń i koniecznych prac odtworzeniowych.
- w przypadku otwartej głowicy studni – średnie ze względu na możliwe obrażenia osób
dokonujących przeglądu i remontu instalacji.

SEKCJA B - UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
1. 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
/ wandalizmem
 zniszczeniu albo uszkodzeniu zabezpieczeń.
2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia – wspólne limity ubezpieczeniowe do wyczerpania–
dotyczy wszystkich lokalizacji mienia
Rodzaj
ryzyka
Kradzież z
włamaniem i
rabunek

Dewastacja /
wandalizm
Koszty
naprawy
zabezpieczeń

Przedmiot ubezpieczenia
Maszyny, urządzenia, wyposażenie
( środki trwałe, niskocenne składniki majątku,
mienie użyczone),
Mienie pracownicze
Gotówka
-limit na kradzież z włamaniem i rabunek z
lokalu
-limit na rabunek w transporcie na terenie RP
(liczba transportów w ciągu roku: około 24)
Elementy budynków i budowli, pojemniki do
segregacji odpadów, pozostałe kategorie
ubezpieczonego mienia

System
ubezp.

Limit (zł)
50 000,00
5 000,00
5 000,00

pierwsze
ryzyko

1 000,00
20 000,00
10 000,00

3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe – wg załączników nr 8A – 8D
4. Szkodowość za ostatnie 3 lata na dzień 29.10.2012: brak szkód
5. WARUNKI SZCZEGÓLNE WYMAGANE:
5.1.Udział własny – zniesiony
5.2.Franszyza integralna: nie ma zastosowania
5.3.Franszyza redukcyjna – 400 zł, z wyjątkiem:
mienia pracowniczego, niskocennych składników majątku, gotówki - nie ma
zastosowania
5.4. W przypadku szkód powstałych w wielu ubezpieczonych przedmiotach wskutek jednego
zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia franszyza redukcyjna zostanie potrącona
jednorazowo.
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5.5.Wypłata odszkodowania- uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest właściciel
mienia – Związek Gmin Karkonoskich (ZGK). Odszkodowanie nie będzie pomniejszone o
podatek od towarów i usług VAT. W razie szkód częściowych w mieniu ZGK będącym w
użytkowaniu przez Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich (ZUK ZGK), za
zgodą właściciela, odszkodowanie może być wypłacone na rzecz jednostki, która poniosła
koszty naprawy np. ZUK ZGK. Jeśli jednostka jest uprawniona w danym przypadku do
odliczenia należnego podatku od towarów i usług VAT , odszkodowanie może być
pomniejszone o kwotę odliczonego podatku VAT.
5. 6. Włączenie klauzul obligatoryjnych: (treść klauzul w załączniku nr 4 do SIWZ)
Nr 1. Klauzula płatności składki lub rat składki
Nr 2. Klauzula rozliczenia “pro rata temporis”
Nr 3. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
Nr 5. Klauzula wypłaty zaliczki
Nr 6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Nr 7. Klauzula automatycznego pokrycia
Nr 8. Klauzula początku odpowiedzialności
Nr 9. Klauzula 48 godzin
Nr 14. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji
Nr 19. Klauzula przekształceniowa
Nr 26. Klauzula wartości księgowej brutto

SEKCJA C - UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO - OD
SZKÓD MATERIALNYCH
1. Zakres ubezpieczenia: powinien objąć wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i
wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody, co najmniej następujące
ryzyka, które nie mogą być wyłączone:
Ogień, w tym również osmalenie, przypalenie, działanie dymu i sadzy jeżeli pierwotną
przyczyną był ogień; eksplozja i implozja; upadek statku powietrznego, jego części lub
przewożonego ładunku; uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie; huk ponaddźwiękowy;
bezpośrednie uderzenie pioruna; przepięcia; huragan; powódź, zalanie; grad; napór śniegu
lub lodu oraz skutki ich osuwania; deszcz nawalny; osuwanie i zapadanie się ziemi nie
będące następstwem działania człowieka; upadek drzew, masztów i innych przedmiotów;
trzęsienie ziemi; lawina śniegu, lodu, błota, skał, ziemi z naturalnych zboczy; pękanie rur.
Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć:
a. działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną
obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie.
b. zbyt wysokie/ niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej.
c. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, itp.; pod warunkiem, iż ubezpieczony sprzęt
elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami
atmosferycznymi i działaniem zjawisk pochodnych. Urządzenia te powinny być
zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu
elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
d. kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja /wandalizm, w tym kradzież sprzętu
przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.
e. wady produkcyjne; błędy konstrukcyjne; wady materiałowe, które ujawniły się dopiero
po okresie gwarancyjnym.
2. Przedmiot ubezpieczenia:



sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny o okresie eksploatacji nie dłuższym niż
5 lat na dzień objęcia ochroną ubezpieczeniową. Okres eksploatacji liczony jest od
momentu zakupu sprzętu jako nowego - systemem sum stałych,
koszt odtworzenia danych – systemem pierwszego ryzyka
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licencjonowane oprogramowanie – 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

3. Sumy ubezpieczenia: wg stanu na dzień 30.09.2012
Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT.
a) Związek Gmin Karkonoskich
Mienie będące własnością Związku Gmin Karkonoskich i będące w jego posiadaniu.
Przedmiot
ubezpieczenia
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
przenośny

System
ubezpieczenia
sumy stałe
sumy stałe

Podstawa
szacowania
wartość
księgowa brutto

Wartość (zł)
71 685,94
28 023,33

Szczegółowy wykaz mienia zawiera załącznik nr 7A do SIWZ.
b) Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
Mienie będące własnością Związku Gmin Karkonoskich użytkowane przez Zakład Usług
Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na podstawie umowy dzierżawy lub innych
umów o podobnym charakterze.
Przedmiot
ubezpieczenia
Sprzęt elektroniczny
stacjonarny
Sprzęt elektroniczny
przenośny

System
ubezpieczenia
sumy stałe
sumy stałe

Podstawa
szacowania
wartość
księgowa brutto

Wartość (zł)
17 260,58
9 991,72

c) Wspólne limity ubezpieczeniowe do wyczerpania– dotyczy wszystkich lokalizacji
mienia
Koszt odtworzenia danych :
Oprogramowanie :
Wymienne nośniki danych :
Zwiększone koszty działalności :

10
10
5
10

000,00 zł
000,00 zł
000,00 zł
000,00 zł

Szczegółowy wykaz mienia zawiera załącznik nr 7B do SIWZ.
4. Szkodowość za ostatnie 3 lata na dzień 29.10.2012:

brak szkód

5. WARUNKI SZCZEGÓLNE WYMAGANE:
5.1. Udział własny – 10% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł.
a. sprzęt przenośny – 25% wartości szkody w razie kradzieży i rabunku, dla pozostałych
ryzyk 10% wartości szkody nie mniej niż 500 zł, ale nie więcej niż 1500 zł
b. jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie
więcej niż jeden ubezpieczony przedmiot potrąca się tylko jeden najwyższy udział
własny.
5.2. Franszyza integralna – nie ma zastosowania
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5.3. Franszyza redukcyjna – nie ma zastosowania
5.4. Wypłata odszkodowania- uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest właściciel
mienia – Związek Gmin Karkonoskich (ZGK). Odszkodowanie nie będzie pomniejszone o
podatek od towarów i usług VAT. W razie szkód częściowych w mieniu ZGK będącym w
użytkowaniu przez Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich (ZUK ZGK), za
zgodą właściciela, odszkodowanie może być wypłacone na rzecz jednostki, która poniosła
koszty naprawy np. ZUK ZGK. Jeśli jednostka jest uprawniona w danym przypadku do
odliczenia należnego podatku od towarów i usług VAT , odszkodowanie może być
pomniejszone o kwotę odliczonego podatku VAT.
5. 5. Włączenie klauzul obligatoryjnych: (treść klauzul w załączniku nr 4 do SIWZ)
Nr 1. Klauzula płatności składki lub rat składki
Nr 2. Klauzula rozliczenia “pro rata temporis”
Nr 3. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
Nr 5. Klauzula wypłaty zaliczki
Nr 6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Nr 7. Klauzula automatycznego pokrycia
Nr 8. Klauzula początku odpowiedzialności
Nr 9. Klauzula 48 godzin
Nr 11. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Nr 12. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
Nr 13. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego.
Nr 14. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji
Nr 15. Klauzula kosztów akcji ratowniczej
Nr 16. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia
Nr 20. Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Nr 24. Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy
do daty włączenia do eksploatacji
Nr 25. Dodatkowe koszty – w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego
przetwarzania danych
Nr 26. Klauzula wartości księgowej brutto
6. Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe – wg załączników nr 8A – 8D

SEKCJA D - UBEZPIECZENIA MASZYN OD USZKODZEŃ
1. Zakres ubezpieczenia: powinien objąć wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i
wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody związane z eksploatacją i
użytkowaniem maszyn. Nie mogą być wyłączone szkody spowodowane przez:
1) błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
wadliwy materiał z którego wykonana jest maszyna;
2) błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy;
3) błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób
obsługujących maszyny;
4) celowe zniszczenie przez osoby trzecie;
5) działanie sił odśrodkowych;
6) niedobór wody w kotłach;
7) nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję;
8) dostanie się ciała obcego;
9) niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub
kontrolno-pomiarowych;
10) zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji;
11) wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu,
Dodatkowo zakres ubezpieczenia powinien objąć :
12) ubezpieczenie ryzyka ognia wewnętrznego i bezpośredniego uderzenia pioruna
13) ubezpieczenie maszyn od ryzyka casco
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2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia wg stanu na dzień 30.09.2012 :
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny samojezdne nie podlegające rejestracji
wykorzystywane w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami, będące własnością
Związku Gmin Karkonoskich użytkowane przez Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin
Karkonoskich.
Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT.
3. Szkodowość za ostatnie 3 lata na dzień 29.10.2012:

brak szkód

4. WARUNKI SZCZEGÓLNE WYMAGANE:
4.1. Udział własny – nie ma zastosowania
4.2. Franszyza integralna – nie ma zastosowania
4.3. Franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł.
4.4. Wypłata odszkodowania- uprawnionym do otrzymania odszkodowania jest właściciel
mienia – Związek Gmin Karkonoskich (ZGK). Odszkodowanie nie będzie pomniejszone o
podatek od towarów i usług VAT. W razie szkód częściowych w mieniu ZGK będącym w
użytkowaniu przez Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich (ZUK ZGK), za
zgodą właściciela, odszkodowanie może być wypłacone na rzecz jednostki, która poniosła
koszty naprawy np. ZUK ZGK. Jeśli jednostka jest uprawniona w danym przypadku do
odliczenia należnego podatku od towarów i usług VAT , odszkodowanie może być
Pojemność
silnika

Numer
nadwozia/
VIN/nr
fabryczny

Rok
produkcj
i

Marka

wolnobieżny

2009

Partner

ŁADOWARK
A
TELESKOP
OWA

2002

BOBCAT

KOPARKA

2001

CASE

SPYCHARK
A

1992

KOMATS
U

2012

Dieci
Runner
35.12

N
4726003678

Udźwig
3500 kg

2012

Dieci Agri
Star
37.7

N
4726003679

Udźwig
3700 kg

2012

Bomag

Rodzaj
pojazdu

ŁADOWARK
A
TELESKOP
OWA
ŁADOWARK
A
TELESKOP
OWA
Kompaktor

[cm3]/moc
[kW]

Ładowno
ść

Dopuszczaln
a masa
całkowita
(w kg)

Liczba
miejsc

121508C00126
0

4230 / 60

- / 82

wartość
przyjęta do
ubezpieczen
ia wraz z
osprzętem

8 000,00

360811342

3000

1

207 480,00

00000000db00
10084

1

226 413,57

7729

1

66 000,00

1

340 459,69

Numer seryjny
101570491012

RAZEM:

7150

1
32 100kg
masa

1

340 459,69

1 784 269,40

Okres
ubezpieczenia

Od 16.05.2013

Od 24.09.2013

Od 10.10.2013

Od 10.02.2013
Od 01.01.2013

Od 01.01.2013

Od 01.01.2013

2 965 082,35

pomniejszone o kwotę odliczonego podatku VAT.
4. 5. Włączenie klauzul obligatoryjnych: (treść klauzul w załączniku nr 4 do SIWZ)
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Nr 1. Klauzula płatności składki lub rat składki
Nr 2. Klauzula rozliczenia “pro rata temporis”
Nr 3. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
Nr 5. Klauzula wypłaty zaliczki
Nr 6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Nr 7. Klauzula automatycznego pokrycia
Nr 8. Klauzula początku odpowiedzialności
Nr 9. Klauzula 48 godzin
Nr 11. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Nr 12. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
Nr 14. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji
Nr 15. Klauzula kosztów akcji ratowniczej
Nr 16. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia
Nr 19. Klauzula przekształceniowa
Nr 26. Klauzula wartości księgowej brutto

SEKCJA E - ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU POSIADANIA
MIENIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
1. CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI:
a) Związek Gmin Karkonoskich
Działalność główna:
PKD 2007: 84.11 Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
b) Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
Działalność główna:
PKD 2007: 38.11 Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
2. OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:
a) Związek Gmin Karkonoskich
Przedmiotem działania Związku jest:
1) Podejmowanie wspólnych działań w zakresie:
- ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki
krajowej i zagranicznej,
- ukierunkowania rozwoju gospodarczego tych terenów w oparciu o naturalne walory
przyrodnicze.
2) Wymiana doświadczeń w zakresie realizacji zadań komunalnych.
3) Reprezentowanie wspólnych interesów gmin w sprawach współpracy z samorządami
terytorialnymi innych państw, związkami gmin i euroregionami.
4) Zgłaszanie inicjatyw w przedmiocie działania Gmin i Związku do przedstawicieli
parlamentu i administracji rządowej.
5) Wspólne realizowanie zadań i inwestycji komunalnych i prowadzenie działalności
gospodarczej. Dla realizacji tych celów Związek może tworzyć jednostki organizacyjne w tym
przedsiębiorstwa i zakłady. Wykaz jednostek organizacyjnych prowadzi Zarząd Związku.
6) Podejmowanie innych działań wynikających z uchwał rad gmin.
7) Prowadzenia działalności o charakterze oświatowo - wychowawczym, sportowej,
kulturalnej i innej. W tym celu Związek powołuje placówki oświatowo - wychowawcze.
8) Prowadzenie działalności wydawniczo - informacyjnej.
9) Współpraca transgraniczna.
10) Prowadzenie edukacji ekologicznej.
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b) Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
Przedmiotem działania zakładu jest:
1. Przyjmowanie i składowanie odpadów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
2. Obsługa administracyjno – techniczna składowiska odpadów;
3. Prowadzenie działań zmierzających do segregacji odpadów i pozyskania surowców
wtórnych;
4. Odbiór i transport odpadów;
5. Świadczenie usług asenizacyjnych;
6. Świadczenie usług w zakresie utrzymania ładu i porządku w gminach ( sprzątanie
przystanków)
7. Przetwarzanie odpadów wraz z odzyskiem oraz ich sprzedażą (tworzywa sztuczne, szkło,
makulatura, złom, zużyte baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
3.

MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI:

a. Związek Gmin Karkonoskich
- Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice
b. Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
- Pałac Bukowiec ul. Robotnicza 5, 58-533 Mysłakowice
- Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami - składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne oraz Zakład Utylizacji Odpadów - Kostrzyca- Ścięgny
c. teren gmin należących do Związku Gmin Karkonoskich (Karpacz, Kowary, Mysłakowice,
Podgórzyn, Szklarska Poręba, Piechowice)
4. DANE FINANSOWE :

a) Związek Gmin Karkonoskich
planowany obrót na rok 2012
11.876.730,- zł
( przy czym rzeczywiste przychody własne to ok. 3.000.000,- zł – pozostałe wpływy pochodzą
z dotacji inwestycyjnych)
planowany fundusz płac na rok 2012
ilość pracowników

-

736.394,- zł
10 osób

b) Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich
planowany obrót na rok 2012
planowany fundusz płac na rok 2012
ilość pracowników

-

12.100.188 zł.
2.463.442 zł.
67 osób

5. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego w myśl przepisów prawa
odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (deliktowa), niewykonania
lub nienależytego
wykonania zobowiązania (kontraktowa) oraz w
przypadku
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej odpowiedzialność pozostająca w zbiegu
(art. 443 k.c. i następne) za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i
wykorzystywanym w tej działalności mieniem (posiadanym i użytkowanym), za wypadki
ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z których roszczenia zostaną zgłoszone
przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.
6. Definicje
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Wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa oraz czysta strata finansowa.
Szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego
zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans)
Szkoda rzeczowa – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy ruchomych lub
nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), w tym także utracone korzyści
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub
uszkodzenie rzeczy (lucrum cessans)
Czysta strata finansowa (czysta strata majątkowa) – szkoda nie wynikająca ze szkody
osobowej lub rzeczowej.
7. Szkodowość za ostatnie 3 lata na dzień 30.09.2012:

brak szkód

8. WARUNKI SZCZEGÓLNE WYMAGANE:
8.1. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,- zł
8.2. Zakres terytorialny: terytorium RP.
8.3. Franszyza integralna - nie ma zastosowania
8.4. Franszyza redukcyjna - 500,- zł
8.5. Udział własny – zniesiony
8.6. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia ( dotyczy Związku Gmin Karkonoskich ):
8.6.1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umów. Suma gwarancyjna – podlimit 300.000,- zł
8.6.2.
Odpowiedzialność
cywilna
za
szkody
wyrządzone
pracownikom
ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy. Suma gwarancyjna podlimit – 100.000,- zł. Franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS.
8.7. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia ( dotyczy: Zakładu Usług Komunalnych Związku
Gmin Karkonoskich):
8.7.1. Odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umów. Suma gwarancyjna – podlimit 300.000,- zł
8.7.2.
Odpowiedzialność
cywilna
za
szkody
wyrządzone
pracownikom
ubezpieczonego, powstałe w następstwie wypadku przy pracy. Suma gwarancyjna podlimit – 100.000,- zł. Franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS.
8.7.3. Odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku ( zgodnie z treścią klauzuli
obligatoryjnej nr 27). Suma gwarancyjna – bez podlimitu (1.000.000,- zł)
8.8. Włączenie klauzul obligatoryjnych: (treść klauzul w załączniku nr 4 do SIWZ)
Nr 1. Klauzula płatności składki lub rat składki
Nr 2. Klauzula rozliczenia “pro rata temporis”
Nr 3. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
Nr 5. Klauzula wypłaty zaliczki
Nr 8. Klauzula początku odpowiedzialności
Nr 27. Klauzula OC za szkody w środowisku

V WARUNKI SZCZEGÓLNE PREFEROWANE:
Przyjęcie klauzul fakultatywnych:

NAZWA KLAUZULI
Klauzula szybkiej

TREŚĆ
Ustala się, z zachowaniem pozostałych

nie

zmienionych

Liczba
punktów za
przyjęcie
klauzuli
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likwidacji szkody
( dotyczy
Sekcji A-D )

Klauzula
wynagrodzenia
rzeczoznawców i
ekspertów
( dotyczy
Sekcji A-D )

Klauzula
likwidacji
drobnych szkód
( dotyczy
Sekcji A-D )

niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w
przypadku szkód , których czas likwidacji powinien być jak
najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczającego, wyznaczy
termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień
roboczy, przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne
powiadomienie
Ubezpieczyciela
o
szkodzie.
Jeżeli
w
wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez
likwidatora Ubezpieczyciela, Ubezpieczający ma prawo
przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności
szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie
udokumentowanych kosztów naprawy.
1. Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia, że
Ubezpieczyciel
obejmuje
ochroną
ubezpieczeniową
wynagrodzenia
należne
ekspertom
zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom,
konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest
zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu
odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą
Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na
mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że
zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane
przez Ubezpieczyciela.
2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli
wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i
przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub
Ubezpieczającego. Niniejsza klauzula obejmuje ochroną
ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i
przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub
Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych
z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 20 000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel
ponosi
odpowiedzialność
do
wysokości
normalnie
obowiązujących stawek rynkowych.
4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie
wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w
takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do
stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.
5. Limit odpowiedzialności: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia, że w przypadku szkody, której szacowana
wartość nie przekracza 5.000,00 zł na dzień jej powstania,
Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu
szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej
szkody, sporządzając uprzednio pisemny protokół zawierający:
a) datę sporządzenia protokołu,

5

5

b) skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół,
c) datę wystąpienia szkody,
d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny
powód jej wystąpienia),
e) wykaz uszkodzonego mienia,
f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym
okoliczności powstania szkody,

uwzględnieniem

g) szacunkową wartość szkody,
h) dokumentację fotograficzną.

5

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed
szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do
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Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne
do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.:
- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w
związku ze zdarzeniem),
- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury
naprawy lub zakupu),
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu
rzeczy może zażądać.
W uzasadnionych przypadkach na wniosek Ubezpieczyciela
Ubezpieczający lub Ubezpieczony dostarczy kosztorys naprawy.

Klauzula
przeoczenia
( dotyczy
Sekcji A-E )

Klauzula
zrzeczenia się
regresu
( dotyczy
Sekcji A-D )

Klauzula rażącego
niedbalstwa
( dotyczy
Sekcji A-D)

Klauzula
katastrofy
budowlanej
( dotyczy
Sekcji A)

Powyższe postanowienia, w żadnym razie:
a) nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od
obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia
szkody, a w przypadku jeśli posiada ona znamiona
przestępstwa, także zawiadomienia Policji;
b) nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku
jeśli roszczenie okaże się niezasadne.
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia, że w momencie zawierania niniejszej umowy
ubezpieczenia, Ubezpieczycielowi znane były okoliczności
niezbędne do oszacowania ryzyka. Ubezpieczyciel
ponosi
odpowiedzialność za szkody
nawet wówczas, gdy
Ubezpieczający( Ubezpieczony) i/lub jego przedstawiciel nie
zgłosił wszystkich znanych mu okoliczności mających wpływ
na ewentualny wzrost ryzyka ubezpieczeniowego, chyba, że
brak zgłoszenia był świadomy lub celowy.
Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego
mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia zwrotnego
wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania
Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest
pracownik lub osoba świadcząca na rzecz Ubezpieczonego
pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula
nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia,
że
Ubezpieczyciel
obejmuje
ochroną
ubezpieczeniową szkody spowodowane przez osoby, za które
Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność powstałe wskutek
rażącego niedbalstwa.
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają
szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej
jako samoistne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się
całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.
Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą
wyłączeniami
określonymi
w
ogólnych
warunkach
ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie
obejmuje szkód w obiektach:
- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez
organ nadzoru budowlanego
tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do
użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
Limit odpowiedzialności: 3.500.000,- zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

10
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Ustala się z zachowaniem pozostałych nie
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
ubezpieczenia, że:

Klauzula
przewłaszczenia
( dotyczy
Sekcji A-D )

Klauzula
likwidacyjna w
sprzęcie
elektronicznym
( dotyczy
Sekcji C)

zmienionych
warunkach

1)

W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy
ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę
przedmiotu ubezpieczenia.

2)

W przypadku
przeniesienia własności przedmiotu
ubezpieczenia z Ubezpieczonego (kredytobiorcy) na bank
na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie
przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia nie wymaga
zgody Ubezpieczyciela. W razie powrotnego przeniesienia
własności przedmiotu ubezpieczenia z banku na
Ubezpieczonego (kredytobiorcę), przeniesienie praw z
umowy ubezpieczenia również nie będzie wymagało zgody
Ubezpieczyciela. Zbywca lub nabywca przedmiotu
ubezpieczenia, w ciągu 7 dni od dnia zbycia / nabycia
przedmiotu ubezpieczenia zobowiązany jest zawiadomić
Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia praw z umowy
ubezpieczenia,
dostarczając
do
Ubezpieczyciela
kserokopię dokumentu potwierdzającego ten fakt.
Ubezpieczyciela potwierdza na piśmie przeniesienie praw
z umowy ubezpieczenia na nabywcę przedmiotu
ubezpieczenia.

5

3) Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia na osoby inne
niż wskazane w ust. 2 wymaga zgody Ubezpieczyciela.
4)

W razie przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na
nabywcę przedmiotu ubezpieczenia przechodzą także
obowiązki, które ciążyły na zbywcy, chyba że strony za
zgodą Ubezpieczyciela umówiły się inaczej. Pomimo tego
przejścia obowiązków zbywca odpowiada solidarnie z
nabywcą za zapłatę składki przypadającej za czas do
chwili przejścia przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

5)

Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostały
przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia,
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z chwilą przejścia
przedmiotu ubezpieczenia na nabywcę.

6)

Postanowień
powyższych
nie
stosuje
się
przy
przenoszeniu wierzytelności, jakie
powstały lub mogą
powstać wskutek zajścia przewidzianego w umowie
wypadku.

7)

Ust. 2 ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy przedmiot
ubezpieczenia, którego niniejsza klauzula dotyczy,
pomimo przeniesienia własności na nabywcę, nadal
użytkowany jest w miejscu wskazanym w umowie
ubezpieczenia oraz przeznaczenie
tego przedmiotu
ubezpieczenia nie zmieniło się.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia, że:
- w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego
przywrócenie do pracy ( w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla
normalnego
funkcjonowania
firmy,
Ubezpieczający,
powiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić do
samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół
opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. Równocześnie
Ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub
fakturę za naprawę, które będą podstawą do obliczenia
odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii
sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest
natychmiast konieczne, Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody
może przystąpić do samodzielnej likwidacji
szkody na
powyższych zasadach, jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel

5
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Klauzula uznania
stanu
zabezpieczeń za
wystarczające
( dotyczy
Sekcji A-D )

Klauzula
zaginięcia lub
kradzieży zwykłej
( dotyczy
Sekcji B, C)

Klauzula kosztów
obrony oraz
rzeczoznawców i
ekspertów
( dotyczy
Sekcji E )

Klauzula
jurysdykcji
( dotyczy
Sekcji E )

Klauzula
zanieczyszczenia
środowiska
(rozszerzona)
(dotyczy Sekcji E)

nie dokona oględzin przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3
dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.
- odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia (
maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia
danego środka ), rozumianej jako koszt zastąpienia
ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na
rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i
wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów
transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych i innych
tego typu należności dla sprzętu do 3 lat.
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel uznaje obecny stan
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych
Ubezpieczonego za wystarczające, nawet jeśli odbiega on od
wymogów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel
obejmuje ochroną zdarzenia o charakterze niespodziewanym,
nagłym i niezależnych od woli Ubezpieczającego, polegające na
tzw. kradzieży zwykłej bez znamion włamania lub rabunku,
niewyjaśnionym zaginięciu lub zagubieniu ubezpieczonego
mienia ( również podczas akcja ratowniczej ). Klauzula nie
obejmuje środków pieniężnych, mienia osobistego pracowników
i oraz niedoborów ujawnionych w trakcie inwentaryzacji Limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia: 10.000,00 zł. Franszyza redukcyjna 500 zł.
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia,
że
Ubezpieczyciel
obejmuje
ochroną
ubezpieczeniową ponad sumę gwarancyjną koszty obrony
sądowej oraz wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym:
np. konsultantom, biegłym, które Ubezpieczony zobowiązany
jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu
ustalenia odpowiedzialności, pod warunkiem, że koszty te były
uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. Z tytułu
ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących
stawek rynkowych. Limit odpowiedzialności : 100 000,00 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Strony postanawiają, że wszelkie ewentualne spory wynikające
z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy właściwe dla
ubezpieczającego.

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych
niniejszą
klauzulą
postanowień
ogólnych
warunków
ubezpieczenia,
że
Ubezpieczyciel
obejmuje
ochroną
odpowiedzialność ubezpieczającego za szkody w środowisku
naturalnym lub szkody w mieniu wynikające z wydzielania,
rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się dymów, oparów,
sadz, wyziewów, kwasów, zasad, trujących substancji
chemicznych, płynów lub gazów, odpadów (stałych lub
płynnych) lub innych środków mogących powodować skażenie
lub zanieczyszczenie ziemi lub jej powierzchni, atmosfery, lub
jakiegokolwiek strumienia, rzeki, kanału, innego cieku
wodnego, czy zbiornika wodnego (powierzchniowego i
podziemnego) oraz wszelkiego typu instalacji i urządzeń. Do
zakresu ochrony włącza się również szkody które nie wystąpiły
w sposób nagły. Suma gwarancyjna – bez podlimitu.
Franszyza redukcyjna : 2.000,- zł

10
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Informacje podstawowe zawiera kwestionariusz do OC za szkody w środowisku - załącznik
nr 11 do siwz.

Składowisko odpadów
Składowisko odpadów zlokalizowane jest na granicy gmin Mysłakowice i Podgórzyn, w
rejonie wsi Ścięgny (około 160 m w kierunku S-E od składowiska) i Kostrzycy (około 1 km w
kierunku N od składowiska), przy drodze Ścięgny - Kowary stanowiącej dojazd do
składowiska i Zakładu Utylizacji Odpadów.
Od strony północnej teren składowiska przylega do obszarów leśnych, od strony południowej
i zachodniej do gruntów ornych łąk, od strony wschodniej do składowiska przylegają obiekty
instalacji mechaniczno - biologicznej obróbki odpadów, a dalej kompleks leśny.
Zgodnie z nazewnictwem ustawy o odpadach składowisko odpadów komunalnych w
Ścięgnach - Kostrzycy jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.
Pierwotnie, teren obecnego składowiska odpadów stanowiły nieużytki, na których nielegalnie
składowano odpady. Szacowana kubatura "dzikiego" składowiska wynosiła w 1992 roku
289,8 tys. m3. Obecnie użytkowany sektor 1 ma pojemność 298,692 tys. m3. Pod następne
kwatery składowiska przewidziany jest teren o wielkości 3,2 ha o szacowanej objętości
równej 448 tys. m3.
W ramach projektu ekologicznego zagospodarowania składowiska przewidziano budowę i
eksploatację 4 sektorów składowania odpadów, które będą sukcesywnie wykonywane i
zapełnianie. Przewiduje się, że sektory zajmą w początkowej fazie ich eksploatacji teren
przyległy do istniejącej, zrekultywowanej bryły składowiska, a po wypełnieniu odpadami do
poziomu starej hałdy obejmą również jej wierzchowinę. Docelowo, po wypełnieniu 4 sektorów
powstanie jedna bryła składowiska, której centralna część stanowić będzie bryła starego,
czasowo zamkniętego składowiska.
W ramach prac związanych z zagospodarowaniem składowiska uporządkowano i
ukształtowano bryłę istniejącej hałdy odpadów. Uszczelniono jej wierzchowinę oraz skarpy
boczne przy pomocy geomembrany PEHD, zabezpieczonej geowłókniną, piaskiem oraz
warstwą rekultywacyjną, którą obsiano trawą. Powstające w złożu starej hałdy odcieki i
zanieczyszczone płytkie wody gruntowe ujmowane są ciągiem drenarskim ułożonym w
podnóżu północnej skarpy, który włączony jest do wspólnego przewodu zbiorczego
zbierającego odcieki z nowej i starej kwatery.
Natomiast uszczelnienie obecnie użytkowanej kwatery wykonano jako dwuwarstwowe złoże z
warstwy 0,5 m iłu i geomembrany PEHD w części podpoziomowej kwatery oraz z bentomatu
i gemembrany PEHD grubości 2 mm w części nadpoziomowej. Na geomembranie ułożona
została geowłóknina, a na niej warstwa mineralna stanowiąca ochronę geomembrany oraz
warstwa filtracyjno - drenażowa dla odcieków. W nowej kwaterze składowiska, składającej
się z części podpoziomowej oraz nadpoziomowej ułożone zostały dwa odrębne systemy
drenażu odcieków. Są one włączone na zewnątrz kwatery do wspólnego przewodu zbiorczego
odcieków, łączącego się z przewodem zbiorczym, zbierającego odcieki z nowej i starej
kwatery. Tym przewodem mieszane odcieki doprowadzane są do pompowni odcieków, która
przepompowuje je do zbiornika retencyjnego.
W zbiorniku retencyjnym odcieków o pojemności 1700 m3 gromadzone są odcieki oraz inne
zanieczyszczone wody (m.in. ścieki bytowe z węzła technologicznego). Zgromadzone w
zbiorniku odcieki są podczyszczane poprzez napowietrzanie. Podczyszczone odcieki
wykorzystywane są do nawadniania złoża odpadów, a ich nadmiar jest wywożony do
oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach. W ramach Karkonoskiego Systemu Wodociągów i
Kanalizacji zbiornik odcieków będzie połączony siecią kanalizacji z oczyszczalnią w
Mysłakowicach.
Na terenie Centrum wybudowana została również oczyszczalnia glebowo-korzeniowa, która
aktualnie stanowi wyłączny rezerwowy zbiornik retencyjny odcieków w przypadku gdyby
podstawowy zbiornik byłby pełny i nie mógł przyjąć odcieków. Taka sytuacja nie zdarzyła się
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dotychczas od czasu wybudowania zbiornika podstawowego.

W celu zapobieżenia napływowi czystych wód pod składowisko trwale obniżono poziom wód
gruntowych układając drenaże pod nową kwaterą oraz na przedpolu starej kwatery, a także
na wschód od składowiska. Drenaż czystych wód odprowadza je grawitacyjnie do rowu
przepływającego wzdłuż północnej granicy składowiska.
Składowisko posiada zatwierdzoną decyzją wojewody dolnośląskiego nr SR.III-6621-2/132/DŻ/2005 z dnia 14.12.2005 r. instrukcję eksploatacji.
Monitoring i zabezpieczenie wód gruntowych
Punkty pomiarowe: piezometry PI, PII, PIII, PIV, PV, PVII
Zakres badań:
a) Poziom wód podziemnych;
b) Parametry wskaźnikowe:
- odczyn,
- przewodność elektrolityczna właściwa,
- azot amonowy,
- azot Kjeldahla,
- ogólny węgiel organiczny (OWO),
- zawartość metali ciężkich (Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg),
- suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).
Częstotliwość badań: raz na 3 miesiące zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z
dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia
monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. 02.220.1858).
Wody gruntowe są zabezpieczone przed skażeniem odpadów zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać
poszczególne składowiska odpadów (Dz.U. 03.61.549).
Uszczelnienie dna i skarp obwałowania sektora nr 1 wykonano następująco:
a) Część podpoziomowa:
- warstwa zagęszczonego iłu miąższości 0,5 m na dnie oraz 0,3 m na skarpach (
współczynnik wodoprzepuszczalności 10-9 m/s),
- geomembrana PEHD grubości 2 mm,
- geowłóknina,
- warstwa filtracyjno-ochronna grubości 0,3 mm.
b) Część nadpoziomowa:
- mata bentonitowa typu Bentomat,
- geomembrana PEHD grubości 2 mm,
- geowłóknina,
- warstwa filtracyjno-ochronna grubości 0,3 mm.
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Załącznik nr 2A do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

Zamawiający:
Związek Gmin Karkonoskich
Pałac Bukowiec
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
cywilnej Związku Gmin Karkonoskich i Zakładu Usług Komunalnych Związku
Gmin Karkonoskich

OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczamy, że
spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1
ustawy, dotyczące:
posiadania uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej objętej
przedmiotem zamówienia.

.....................

……. ...................................

miejscowość, data

(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2B do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

Zamawiający:
Związek Gmin Karkonoskich
Pałac Bukowiec
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
cywilnej Związku Gmin Karkonoskich i Zakładu Usług Komunalnych Związku
Gmin Karkonoskich
OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczamy, że
spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 24 ustawy, dotyczące:
1.

posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

2.

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....................
miejscowość, data

……. ...................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2C do SIWZ

Nazwa Wykonawcy:

Zamawiający:
Związek Gmin Karkonoskich
Pałac Bukowiec
ul. Robotnicza 6
58-533 Mysłakowice

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
cywilnej Związku Gmin Karkonoskich i Zakładu Usług Komunalnych Związku
Gmin Karkonoskich

OŚWIADCZENIE
Działając zgodnie z Rozdz. VI ust. 2.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
oświadczamy, że:
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

.....................
miejscowość, data

……. ...................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do SIWZ

DEFINICJE POJĘĆ
dotyczących ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od
szkód materialnych :
dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania,
która nagle wydobyła się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń,
eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym
funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających;
huk ponaddźwiękowy – ciśnieniowa fala uderzeniowa wytworzona przez statek powietrzny
podczas przekraczania bariery dźwięku,
upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego
obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie
paliwa),
huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,0 m/s ustalanej przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMiGW), W uzasadnionych przypadkach lub braku możliwości
uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu
faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie;
pękanie rur – szkody w instalacjach lub urządzeniach wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gaśniczych 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 na uzasadnione i udokumentowane koszty
poszukiwań miejsca powstania awarii, pod warunkiem zastosowania właściwych środków
ochrony w celu zabezpieczenia przed mrozem, zamknięcia i opróżnienia z wody lub innych
cieczy instalacji i urządzeń wodociągowych w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z
eksploatacji.
powódź - zalanie ubezpieczonego mienia wskutek podniesienia się poziomu wód w
zbiornikach stojących i płynących, tworzenia się zatorów lodowych, przerwania tam,
zabezpieczeń przeciwpowodziowych, także wskutek obfitych opadów atmosferycznych,
topnienia mas lodu i śniegu ze zboczy, spływu wody po zboczach i stokach górskich oraz
wystąpienie wody z systemów kanalizacyjnych będące następstwem wymienionych zjawisk.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane
przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe.
napór śniegu lub lodu – działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia;
przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie
ubezpieczone – powodujące szkody w ubezpieczonym mieniu; zaleganie śniegu lub lodu,
zalanie wodą powstałą w wyniku topnienia mas śniegu lub lodu, jeżeli do powstania szkody
nie przyczynił się zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku lub
niezabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, a szkoda powstała nagle i
niespodziewanie.
trzęsienie ziemi – gwałtowne, nie spowodowane działalnością człowieka, zaburzenie
systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu
uderzenie pojazdu - uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym
pojazdem ładunek (w tym uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu
wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do transportu wewnętrznego)
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upadek drzew, budynków lub budowli – szkody spowodowane przez upadek na przedmiot
ubezpieczenia drzew, masztów, dźwigów, kominów, budynków, budowli lub ich fragmentów
, części albo elementów, bez względu na to, kto jest ich posiadaczem,
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 szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane przez wodę pochodzącą z topnienia
śniegu i/lub lodu, pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli
nieszczelność dachu lub innych elementów powstała w wyniku działania mrozu.
dewastacja / wandalizm - umyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia,
spowodowane przez osoby trzecie bez względu na to, czy miało związek z dokonaniem lub
usiłowaniem kradzieży z włamaniem lub rabunku. Za dewastację nie uznaje się graffiti.
kradzież z włamaniem – zabór mienia po pokonaniu wymaganych zabezpieczeń przy
użyciu siły i narzędzi lub po otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył
przez kradzież z włamaniem z innego lokalu albo w wyniku rabunku, ewentualnie zabór
mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, jeżeli
pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia.
rabunek - zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec
Ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych z doprowadzeniem do nieprzytomności lub
bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia.
Rabunek oznacza również zabór mienia przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy
fizycznej lub groźby jej użycia doprowadził do lokalu lub schowka objętego ubezpieczeniem
osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył zrabowanymi
kluczami.
koszty naprawy zabezpieczeń- koszty naprawy lub wymiany uszkodzonych zabezpieczeń
lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachu, okien i drzwi.
Ochrona nie obejmuje szkód będących następstwem kradzieży z włamaniem mienia,
rabunku lub aktów wandalizmu (dewastacji) powstałych po upływie 30 dni od chwili
rozpoczęcia przerwy w prowadzeniu działalności w lokalu z ubezpieczonym mieniem
stałe elementy budynków i budowli – urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne (zainstalowane
i zabezpieczone w taki sposób, że ich wymontowanie nie jest możliwe bez pozostawienia
śladów, użycia siły lub narzędzi) należące do Ubezpieczonego, zainstalowane na oraz w
budynkach lub budowlach stanowiących jego własność lub przez niego użytkowanych (np.
armatura sanitarna, grzejniki, rynny itp.). Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów
opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.
przepięcia - krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne
dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych spowodowany zarówno wyładowaniem
atmosferycznym, jak i powstały wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn
zewnętrznych.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
WYKAZ I TREŚĆ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH
Uwaga: Wymagane jest uwzględnienie klauzul według poniższych treści. Dopuszcza się
odmienną treść klauzul pod warunkiem, że zakres ochrony nie będzie odbiegał na niekorzyść
dla Zamawiającego.

1. Klauzula płatności składki lub rat składki
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że:
1) brak zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie
skutkuje to wypowiedzeniem umowy przez Ubezpieczyciela ze skutkiem natychmiastowym.
Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie pisemnie Ubezpieczającego do zapłaty składki
ubezpieczeniowej lub raty składki z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
2) w przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela
roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może
zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i
na warunkach innych, niż określone w umowie ubezpieczenia. Powyższe nie dotyczy szkód
kradzieżowych i całkowitych.
3) za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla
bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, przy
opłacie w formie elektronicznej datę złożenia zlecenia przelania środków, pod warunkiem
jednak, że w momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się
niezbędna ilość środków płatniczych.
2. Klauzula rozliczenia “pro rata temporis”
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy
ubezpieczenia, w szczególności związane z doubezpieczeniem, dopłatą /zwrotem składek
dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.
3. Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia
Ubezpieczyciela zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie
ubezpieczenia lub owu skutki niezawiadomienia , mają zastosowania tylko i wyłącznie w
sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności
Ubezpieczyciela lub ustalenie wysokości odszkodowania.
4. skreślono
5. Klauzula wypłaty zaliczki
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną
ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez
niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości max. 50% szacowanej
bezspornej części szkody.
6. Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:
1) niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą
ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody );
2) wysokość szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia.
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7. Klauzula automatycznego pokrycia
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że:
- nowo nabyte środki trwałe spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową
ubezpieczenia,
- wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwałe - wskutek
dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych
w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w
przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia
prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się
wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w
posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków
trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem
zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku,
transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia
w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego trzymiesięcznego okresu ubezpieczenia.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości kwoty do 20% sumy ubezpieczenia
poszczególnych kategorii mienia maksymalnie 1.000.000,00 zł.
Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza
przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia.
Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na
następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres
świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocza
okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym
okresie (półrocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.
W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu
wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki.
8. Klauzula początku odpowiedzialności
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia początku
okresu ubezpieczenia zgodnie z treścią polisy.
9. Klauzula 48 godzin
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 48
godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np.
huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza
szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w
umowie ubezpieczenia. - w odniesieniu dla jednej lokalizacji.
10. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe
w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
a) prac ziemnych
b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie
na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji
nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana
jest dla:
a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 100.000,- zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna 1.000 zł
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11. Klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i
udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z
zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel
pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty
związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty
demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli
czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w
wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 200.000,00 zł w okresie
ubezpieczenia. Limit wspólny dla Sekcji A i B (AR i EEI). Ochrona ubezpieczeniowa nie
dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją.
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela
tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim
stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia
mienia.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
12. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że w razie nieuchronności zajścia zdarzenia losowego objętego
ochrona ubezpieczeniową, Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i
udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio zagrożonego mienia.
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 10% sumy ubezpieczenia
mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 200 000,00 zł. Limit wspólny dla
Sekcji A i B (AR i EEI)
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela
tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim
stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia
mienia.
13. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i
przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym
(również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem
ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu
Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:
-

pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie
istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń
czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na
parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów ) w wyniku kradzieży z
włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości
szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.
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14. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych lokalizacji
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie
stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz /
lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na
terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub
Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się
od dnia, w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej
lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z
wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości
Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.
1) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas
załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące
przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).
2) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków
ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.
3) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi:
500.000,00 zł.
4) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 3)
kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych
warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.
5) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki
rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni
po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia
Z zastrzeżeniem, że po 1997r. w nowych lokalizacjach nie wystąpiła powódź oraz, że obiekty
nie będą zbudowane z konstrukcji lekkiej z wypełnieniem ze styropianu lub pianki
poliuretanowej
15. Klauzula kosztów akcji ratowniczej - Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel pokryje
szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał
na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia. Limit wspólny dla Sekcji
A i B (AR i EEI) w ramach sumy ubezpieczenia maksymalnie do wysokości 1.000.000,-zł do
wyczerpania.
16. Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że w przypadku, gdy suma ubezpieczenia którejkolwiek z kategorii
ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych w dniu szkody jest wyższa niż ich
wartość (nadubezpieczenie), w przypadku szkody nadwyżka ta zostanie rozłożona na te
pozycje, co do których występuje niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma
ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z
uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy
wyłącznie przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie sum stałych w
ramach pojedynczego miejsca ubezpieczenia.
17. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentacji
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i
udokumentowane koszty odtworzeniem dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów,
planów, dokumentów, danych) uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje
wyłącznie koszty robocizny poniesione na takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem
przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na których
dokumentacja była zawarta.
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w
wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000 zł w okresie ubezpieczenia.
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Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w
stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym
zakresie ubezpieczenia mienia.
19. Klauzula przekształceniowa
Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel, po
uprzedniej zgodzie dokona cesji wszelkich praw wynikających z zawartych umów
ubezpieczenia na nowy podmiot.
20. Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji sprzętu
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia
sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany pozostaje
chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia
wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6
miesięcy.
Ubezpieczający zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia zajścia zmian
powiadomić Ubezpieczyciela o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz o
miejscu magazynowania jeżeli jest ono inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego
obowiązku powoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej sprzętu ubezpieczonego na
podstawie niniejszej klauzuli.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych
lub najmu lub leasingu.
24. Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do
daty włączenia do eksploatacji
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie
elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji
pod warunkiem, że:
– sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i
pomieszczeniach do tego przystosowanych,
– termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O
przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez Ubezpieczającego w
terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale
zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,
– ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu
do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi
warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w
dostarczanym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało
wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem
ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawce
lub firmę montującą nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.
25. Dodatkowe koszty – w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego
przetwarzania danych
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony
ubezpieczeniowej o dodatkowe koszty poniesione w następstwie szkody w sprzęcie
zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych (EPD), a potrzebnym dla
funkcjonowania ubezpieczonych przedmiotów, (np. niezależne urządzenia tj. urządzenia
klimatyzacyjne, generatory awaryjne, UPS itp.) do wskazanego limitu odpowiedzialności.
26. Klauzula wartości księgowej brutto
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Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że w przypadku zadeklarowania przez Ubezpieczającego do
ubezpieczenia środków trwałych w wartości księgowych brutto (wartość księgowa
początkowa) Ubezpieczyciel akceptuje zadeklarowane wartości bez względu na wiek, stopień
umorzenia (amortyzacji) i technicznego lub faktycznego zużycia ubezpieczanego mienia a
odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości księgowej brutto
uszkodzonego mienia. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania stosowana będzie w
przypadku niezgodności wartości księgowej brutto w stosunku do sumy ubezpieczenia
zadeklarowanej przez Ubezpieczającego na dzień zgłoszenia mienia do ubezpieczenia , a
także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu
elektronicznego starszego niż 5 lat.
27. Klauzula OC za szkody w środowisku
Ustala się, z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień
umowy ubezpieczenia, że umowa ubezpieczenia zostaje rozszerzona o odpowiedzialność
cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do
powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i
oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod
warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:
1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie
zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub
inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania;
4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona
protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.
2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie
się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucenie, rozpylenie, rozlanie,
wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych
substancji do powietrza, wody lub gruntu.
3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki,
mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności
człowieka.
4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty
badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.
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Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA (WZÓR)
w sprawie zamówienia publicznego
zawarta w dniu ……………… w …………….…………. ,
pomiędzy Związkiem Gmin Karkonoskich
z siedzibą w Pałacu Bukowcu przy ul. Robotniczej 6, 58-533 Mysłakowice
wpisanym do Rejestru związków międzygminnych pod pozycją nr 58, NIP: 611-10-03-163,
REGON 230032097
reprezentowanym przez:
Witold Szczudłowski – Dyrektora Biura Związku
przy kontrasygnacie:
Elżbieta Gajdzik – Główny Księgowy Związku Gmin Karkonoskich
Mieczysław Lewandowicz – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin
Karkonoskich
Justyna Górska – Główny Księgowy Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin
Karkonoskich
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,
a
..........................................................................................
....................…………………………………………………………..
z siedzibą w ……………………………………………………………
prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w ………………………………..pod
numerem KRS ……………………………, NIP: …………., REGON: …………….. posiadającym
zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia
nr:……. z dnia ……………
reprezentowanym przez:
1) ............................................................................,
2) …………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
zwana w dalszej części Umową.
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy
dotyczące wykonania zamówienia.

Zamawiającym i Wykonawcą,

2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór Wykonawcy dokonany w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”.
3. Umowa zawierana jest przy udziale Brokera Ubezpieczeniowego “ADVISOR“ Kancelaria
Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Klonowica 13
wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX
Wydział Gospodarczy KRS nr 0000220947.
§2
PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia
ubezpieczenia zgodnie ze złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą.

umów
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2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia określony jest szczegółowo w załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącej integralną część niniejszej
umowy : SEKCJA A, B, C, D, E,
3. Wykonawca wystawi oddzielne polisy
Usług Komunalnych Związku Gmin
kradzieży z włamaniem i rabunku z
elektronicznego od szkód materialnych

dla Związku Gmin Karkonoskich i dla Zakładu
Karkonoskich, z wyjątkiem ubezpieczenia od
limitami wspólnymi oraz ubezpieczenia sprzętu
w przypadku limitów wspólnych.

§3
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (OKRESY UBEZPIECZENIA)
1. Umowa obowiązuje przez okres 24 miesięcy od 01.01.2013 do 31.12.2014, który dzieli się
na następujące okresy ubezpieczenia:
I okres ubezpieczenia: od 01.01.2013 do 31.12.2013
II okres ubezpieczenia: od 01.01.2014 do 31.12.2014
z możliwością przedłużenia umowy o kolejny okres 12 miesięcy na pisemny wniosek
Zamawiającego.
2. Wykonawca wystawi oddzielne polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie umów
ubezpieczenia na każdy 12 miesięczny okres ubezpieczenia, zgodny z terminem wykonania
zamówienia, z wyjątkiem polis wystawionych przed datą rozpoczęcia wykonywania
zamówienia, których termin ekspiracji przypada w trakcie wykonywania zamówienia.
Umowy ubezpieczenia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca
każdego rocznego okresu ubezpieczenia.
§4
ZASADY WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
1. Warunki wykonania zamówienia określają Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia (zwana dalej SIWZ) oraz oferta Wykonawcy, które stanowią integralną część
niniejszej umowy.
2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej umowy, a treścią odnośnych
umów ubezpieczenia, ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść
niniejszej umowy.
3. W przypadku sprzeczności ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia z treścią
SIWZ, decyduje treść SIWZ oraz oferta Wykonawcy.
4. Umowy ubezpieczenia zawierane są za pośrednictwem Brokera Ubezpieczeniowego:
„ADVISOR” Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze,
przy ul. Klonowica 13 wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla
Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS nr 0000220947.
5. Wykonawca zapłaci Brokerowi Ubezpieczeniowemu kurtaż brokerski.
§5
NIEZMIENNOŚĆ UMOWY
1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy postanowienia zawartych umów
ubezpieczenia, w tym stawki składek, odnośne ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia,
nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli:
a. wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w
interesie Zamawiającego,
b. zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie
wykonywania zamówienia,
c. zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze
obiektywnym,
d. wystąpi konieczność zmiany strony umowy, z powodu sukcesji generalnej,
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przekształcenia, sukcesji z mocy prawa.
e. w danym rodzaju ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych, nastąpi wzrost lub
spadek ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia,
f. w trakcie realizacji zamówienia nastąpi wyczerpanie sumy ubezpieczenia w objętym
zakresem zamówienia ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka ( nie dotyczy
ubezpieczenia OC)
g. w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana zakresu działalności Zamawiającego.
h. nastąpi przedłużenie umowy o 12 miesięcy na pisemny wniosek Zamawiającego.

3. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 2, muszą być dokonywane z
zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że umowa jest nieważna w
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.
4. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron
wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
5. Warunkiem dokonania zmiany, o których mowa w pkt. 2 jest złożenie wniosku przez
stronę inicjującą zmianę, zawierającego opis zmiany, uzasadnienie zmiany oraz obliczenie
kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
§6
CENA OFERTY ( SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA )
1. Wysokość składki za pierwszy 12 miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: …....................
zł (słownie: …………………………………………………………………………………………...…).
2. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek Wykonawcy
podany w polisach lub innych dokumentach ubezpieczeniowych w każdym okresie
ubezpieczenia w 4 ratach.
3. W przypadku umów ubezpieczenia zawieranych w trakcie okresu ubezpieczenia:
a. składka ubezpieczeniowa wyliczana będzie systemem „co do dnia” za faktyczny okres
ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki
minimalnej z polisy;
b. dopuszcza się możliwość zapłaty jednorazowej bądź w 2 lub 4 ratach, w terminie 14
dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
4. Wysokości składek za kolejne okresy ubezpieczenia obliczane będą na podstawie
zaktualizowanego przez Zamawiającego stanu majątkowego na koniec bieżącego okresu
ubezpieczenia.
§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie art. 145 ustawy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez
każdą ze Stron za wypowiedzeniem złożonym w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące
przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Wypowiedzenie złożone w
powyższym terminie wywołuje skutek na koniec danego roku ubezpieczenia.
3. W dacie rozwiązania umowy, rozwiązaniu ulegają umowy ubezpieczenia zawarte
w ramach niniejszej umowy.
4. W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcy należy się składka za okres, w którym
udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
§8
ROZSTRZYGANIE SPORÓW
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony zobowiązują się
rozwiązywać polubownie. W przypadku, kiedy okaże się to niemożliwe, spory te zostaną
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poddane przez Strony rozstrzygnięciu przez właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd
Powszechny, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.)
§9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Zawiadomienia i/lub oświadczenia, jakie w związku z Umową składane są przez strony
tej Umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub
przesyłane listem poleconym.
 Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy
Stronami nie mogą być bez uprzedniej zgody Zamawiającego zbyte, scedowane lub w
jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie.
 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie zapisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
 Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

...........................................

WYKONAWCA

.................................................
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