
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz  odpowiedzialności cywilnej Powiatu 

Poznańskiego i podległych jednostek organizacyjnych. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-57-02/09 
l.dz.: ZP.KW-00389/09 

Data: 
06.11.2009 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA:  

I.  Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
1. Prosimy o wyjaśnienie zapisu dot. Ustalenia sumy ubezpieczenia: (…) wartość odtworzeniowa szacunkowa (…) 
2. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia następującego zapisu  w zakresie ubezpieczenia przy 

ryzyku przepięć tj. wprowadzenie ograniczenia odległości dla sieci energetycznych będących własnością danego 
podmiotu – max 500 m od transformatora do obiektu będącego własnością ubezpieczającego? 

3. Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu: (…) obejmuje wszystkie pojazdy nie tylko drogowe (…) zapis ten 
znajduje się w definicji uderzenia pojazdu. Prosimy o doprecyzowania jakie pojazdy? 

II.  Ubezpieczenie mienia od kradzieŜy. 
Prosimy o wyjaśnienie następującego zapisu (…) utrata z innych przyczyn w czasie przenoszenia lub przewoŜenia 
(…) w pkt 6 w odniesieniu do wartości pienięŜnych. Prosimy o wyjaśnienie jakie są to przyczyny? 

III.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
1. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykreślenia zapisu: (…) burzenia, czyszczenia zgliszczy (…).  który 

znajduje się w zakresie ubezpieczenia pkt 2? 
2. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia klauzuli o następującej treści dla sprzętu przenośnego: 

Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych) 
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (równieŜ w telefonach 
komórkowych) uŜytkowanym do celów słuŜbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 

W przypadku kradzieŜy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca 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, 
- kradzieŜ 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 strzeŜonym lub w zamkniętym garaŜu), 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŜniku. 

W kaŜdym przypadku utraty sprzętu (w tym równieŜ telefonów ) w wyniku kradzieŜy z włamaniem lub 
rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od 
ustalonego w polisie. 

Wykonawca nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, 
niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.  

IV.  Klauzule do SIWZ. 
1. A2. Klauzula automatycznego pokrycia. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia limitów zgodnych 

z poniŜszym zapisem Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do  automatycznie ubezpieczonego na mocy 
niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 5 000 000 zł? 

2. A3. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość 
wprowadzenia limitów zgodnych z poniŜszym zapisem: Maksymalny limit odpowiedzialności Wykonawcy 
na pojedynczą lokalizację wynosi 1 000 000 zł? 

3. A12. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia 
następującego zapisu do niniejszej klauzuli? W przypadku braku odbudowy środka trwałego odszkodowanie 
zostanie wypłacone w wartości rzeczywistej. 

4. A14. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykreślenia  
następującego zapisu: (…) lub wartości odtworzeniowej (…) z niniejszej klauzuli.. 

5. A17. Klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia). Czy zamawiający dopuszcza 
moŜliwość wprowadzenia następującego zapisu po słowach (…) na wniosek Ubezpieczającego (…) – za zgodą 
zakładu ubezpieczeń. 



6. A19. Klauzula Ubezpieczenie mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego. Czy Zamawiający 
dopuszcza moŜliwość wykreślenia (…) kradzieŜy zwykłej (…) z treści niniejszej klauzuli. 

7. A20. Klauzula składowania. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastąpienia niniejszej klauzuli  klauzulą 
o następującej treści: 
KLAUZULA SKŁADOWANIA  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia 
i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe w przypadku szkód powstałych w wyniku zalania 
od podłoŜa, Wykonawca ponosi odpowiedzialność takŜe za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. 
Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione 
z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.  

8. A23. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wyłączenia 
zastosowania niniejszej klauzuli do ubezpieczenia kradzieŜy z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/ 
dewastacji? 

9. A24. Klauzula kradzieŜy zwykłej. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wyłączenia z niniejszej klauzuli: 
wartości pienięŜnych. 

10. A.25. Klauzula ubezpieczone koszty rzeczoznawców. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość zastąpienia 
niniejszej klauzuli , klauzulą o następującej treści: 
KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW  
1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Wykonawca obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową wynagrodzenia naleŜne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inŜynierom, 
konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu 
odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Wykonawca zobowiązał się wypłacić odszkodowanie 
na mocy powyŜszych warunków, pod warunkiem, Ŝe zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane 
przez Wykonawcę. 

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 takŜe koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez 
Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, 
jednak nie więcej niŜ 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.** 

3) Z tytułu ubezpieczenia powyŜszych kosztów Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie 
obowiązujących stawek rynkowych. 

4) W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Wykonawcę tytułem zwrotu kosztów 
wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie 
do stopnia zaniŜenia sumy ubezpieczenia mienia. 

5) Limit odpowiedzialności:  250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

V. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
Prosimy o potwierdzenie, Ŝe oferta, w której będzie zdefiniowany trigger w poniŜszy sposób nie zostanie odrzucona: 
 Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia 
oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia, gdzie: 
wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty 
finansowej równieŜ czysta strata finansowa 
szkoda – szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające 
na powstaniu czystej straty finansowej równieŜ czysta strata finansowa; 
szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym takŜe 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia; 
szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym takŜe utracone 
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; 

VI.  Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NW, AC, ASSISTANCE. 
1. Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykreślenia zapisu dotyczącego rozliczenia składki w obowiązkowym 

ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ze względu na jego niezgodność 
z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
Obecna treść zapisu: 
– „(…) W przypadku braku kontynuacji ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w kolejnym roku 

polisowym, ruga rata zostanie przez Wykonawcę umorzona, a umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych zostanie przez Zamawiającego wypowiedziana” 

oraz: 
– „Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla 

pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będzie świadczona od dnia zgłoszenia 
w pełnym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, z moŜliwością wyrównania okresu ubezpieczenia, tj. do dnia 
31.12.2010 r. Składka zostanie takŜe rozbita na 2 raty. Pierwsza naliczona za okres ochrony do 31.12.2010 r., 
druga rata zostaje umorzona pod warunkiem złoŜenia przez Ubezpieczającego wypowiedzenia umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC. W przypadku wyrównania okresu ubezpieczenia składka naleŜna 
za faktyczny okres ochrony winna być naliczona „co do dnia”, proporcjonalnie w stosunku do okresu rocznego”. 



 
2. W związku z terminem realizacji zamówienia na ubezpieczenie POWIATU POZNAŃSKIEGO od dnia 01.01.2010 

do dnia 31.12.2010, bardzo proszę o informację czy będziecie Państwo wznawiać ubezpieczenia komunikacyjne 
u dotychczasowego ubezpieczyciela na okres roczny, czy teŜ skrócony do dnia 31.12.2009. 
Pytanie dotyczy w szczególności: 
pozycji nr 3 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 18.12.2008-17-12-2009 
pozycji nr 4 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 18.12.2008-17-12-2009 
pozycji nr 7 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 27.09.2008-26-09-2009 (brak ubezpieczenia???) 
pozycji nr 10 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 21.09.2008-20-09-2009 (brak ubezpieczenia???) 
pozycji nr 11 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 21.09.2008-20-09-2009 (brak ubezpieczenia???) 
pozycji nr 12 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 15.12.2008-14-12-2009 
pozycji nr 13 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 20.11.2008-19-11-2009 
pozycji nr 15 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 19.12.2008-18-12-2009 
pozycji nr 16 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 22.09.2008-21-09-2009 (brak ubezpieczenia???) 
pozycji nr 18 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 25.08.2008-24-08-2009 (brak ubezpieczenia???) 
pozycji nr 19 z załącznika - obecny okres ubezpieczenia 15.09.2008-14-09-2009 (brak ubezpieczenia???) 
itd. pozycje: 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 47. 
PowyŜsza informacja niezbędna jest do prawidłowego przeliczenia składki. 

 

ODPOWIEDZI:  

Ad. I  
1. Wartość odtworzeniowa szacunkowa jest to wartość wynikająca z przeliczenia aktualnej ceny metra kwadratowego 

na danym terenie. 
2. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej przez Wykonawcę zmiany. 
3. Zapis dotyczy pojazdów wolnobieŜnych i innych pojazdów, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

Ad. II 
Zapis dotyczy w szczególności przypadków gdy pojazd, w którym przewoŜone są środki pienięŜne ulegnie wypadkowi 
i w wyniku następujących w związku z tym zdarzeń środki pienięŜne zostaną utracone. 

Ad. III 
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wykreślenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

zapisu w punkcie 2 zakresu ubezpieczenia – „burzenia, czyszczenia zgliszczy”. 
2. Odpowiedzią na pytanie, jest dokonana przez Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, poniŜsza zmiana treści SIWZ. 
Dotychczasowy zapis ust. A11 Klauzula sprzętu przenośnego Rozdziału 8 załącznika nr 1 do SIWZ – Opisu 
Przedmiotu Zamówienia: 
„z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe zakres ochrony 
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym 
(m. in. w laptopach), uŜytkowanym równieŜ poza miejscem ubezpieczenia.  
Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” 
Zastępuję się zapisem: 
„Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iŜ Wykonawca rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej  i przyjmuje 
odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (np. laptopach, telefonach 
komórkowych) uŜytkowanym do celów słuŜbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie. 
W przypadku kradzieŜy z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca 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, 
- kradzieŜ 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 strzeŜonym lub w zamkniętym garaŜu), sprzęt 
pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagaŜniku. 

Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk” 

Ad. IV 
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia do klauzuli automatycznego pokrycia (A2) zaproponowanych 

limitów zgodnych z poniŜszym zapisem: 
„Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do  automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli 
mienia ograniczona jest do wysokości 5 000 000 zł.” 

2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia do klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A3) 
limitu na pojedynczą lokalizację, ale w wysokości 5 000 000 zł. 



3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzenia do klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych (A12) 
następującego zapisu: „W przypadku braku odbudowy środka trwałego odszkodowanie zostanie wypłacone 
w wartości rzeczywistej”. 

4. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej przez Wykonawcę zmiany. 
5. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej przez Wykonawcę zmiany. 
6. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej przez Wykonawcę zmiany. 
7. Zamawiający nie dopuszcza proponowanej przez Wykonawcę zmiany. 
8. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wyłączenia zastosowania klauzuli ubezpieczenia drobnych robót budowlanych 

(A23) do ubezpieczenia kradzieŜy z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji. 
9. Klauzula kradzieŜy zwykłej  (A24) dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz 

ubezpieczenia mienia, urządzeń, wyposaŜenia, mebli, środków niskocennych oraz sprzętu elektronicznego nie 
objętego ubezpieczeniem od wszystkich ryzyk (all risk). Klauzula kradzieŜy zwykłej nie dotyczy ubezpieczenia 
wartości pienięŜnych. 

10. Odpowiedzią na pytanie, są dokonane przez Zamawiającego, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień 
publicznych, poniŜsze zmiany treści SIWZ. 

– W Rozdziale 8 ust. A załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
Po punkcie A25 Klauzula ubezpieczone koszty rzeczoznawców  wprowadza  się zapis: 
„Zamawiający dopuszcza: 
A25 Klauzula wynagrodzenia ekspertów 
1) Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, Ŝe Wykonawca obejmuje ochroną 
ubezpieczeniową wynagrodzenia naleŜne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inŜynierom, 
konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu 
odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Wykonawca zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na 
mocy powyŜszych warunków, pod warunkiem, Ŝe zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane 
przez Wykonawcę. 

2) Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową takŜe koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie 
roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego 
tytułu kosztów, jednak nie więcej niŜ 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 

3) Z tytułu ubezpieczenia powyŜszych kosztów Wykonawca ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie 
obowiązujących stawek rynkowych. 

4) Limit odpowiedzialności:  250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.” 
– Dotychczasowy zapis punktu 25 Tabeli Klauzule obligatoryjne – bezwzględnie obowiązujące, załącznika nr 2 

do SIWZ – Formularza ofertowego 
A25 Klauzula – Ubezpieczenie kosztów rzeczoznawców  obligatoryjna  

 Zastępuje się zapisem: 

A25 
Klauzula – Ubezpieczenie kosztów rzeczoznawców/Klauzula wynagrodzenia 
ekspertów * (* niepotrzebne skreślić) 

obligatoryjna 
 

Zmieniony wzór formularza ofertowego stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

Ad. V 
Zamawiający potwierdza, iŜ oferta, w której tigger będzie zdefiniowany w określony przez Wykonawcę w pytaniu 
sposób, nie zostanie odrzucona. 

Ad. VI 
1. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia proponowanego przez Wykonawcę zapisu, poniewaŜ  zapis ten jest 

zgodny z prawem, a w szczególności z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 
r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.).  
Art. 26 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych mówi o obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres 12 miesięcy, natomiast nie reguluje 
w sposób jednoznaczny sposobu zapłaty składki za udzieloną ochronę ubezpieczeniową, pozostawiając to do 
umownych regulacji pomiędzy Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym. W związku z powyŜszym istnieje 
moŜliwość realizacji zaproponowanego w SIWZ rozwiązania wyrównania okresów ubezpieczenia pojazdów 
mechanicznych pod warunkiem wyraŜenia zgody przez Ubezpieczyciela. 

2. Pozycje w których okres ubezpieczenia kończy się przed dniem 01.01.2010 r. mają wznowione umowy 
ubezpieczeń komunikacyjnych (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
(OC), Autocasco (AC), ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasaŜerów (NNW)) na 
okres roczny u obecnych Ubezpieczycieli. 
W ten sposób przykładowo pojazd z pozycji Nr 3, który ma obecnie okres ubezpieczenia 18.12.2008 – 17.12.2009 
jeszcze w 2009 r. będzie miał wznowione ubezpieczenia komunikacyjne na okres roczny u obecnego 
Ubezpieczyciela. Natomiast kolejna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych będzie zawarta od dnia 18.12.2010 roku, takŜe na okres roczny  u Ubezpieczyciela, wyłonionego 
w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania,  który będzie ubezpieczał majątek i odpowiedzialność 
cywilną Powiatu Poznańskiego w roku 2010. 



W związku z zawartymi w punkcie 7 SIWZ zapisami dotyczącymi wyrównania okresów ubezpieczenia wszystkie 
zawarte w 2010 r. umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych zostaną wypowiedziane na dzień 31.12.2010 tak aby wszystkie pojazdy miały ten sam okres 
ubezpieczenia zaczynający się 01 stycznia. Od dnia 01.01.2011 r. pojazdy będą ubezpieczone na podstawie 
kolejnego postępowania przetargowego. 
W przypadku ubezpieczenia Autocasco oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy 
i pasaŜerów wszystkie umowy zawierane w 2010 r. będą miały koniec okresu ubezpieczenia w dniu 31.12.2010. 
W tabeli zostały zawarte dane odzwierciedlające okresy ubezpieczenia do momentu zebrania danych w tym 
zakresie z poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki:  
Zmieniony Formularz ofertowy 

 
 
 
 

60–509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 
tel. (061) 8 410 500, fax (061) 8 480 556 

NIP 781-16-19-671, REGON 631276788 
 

                          www.powiat.poznan.pl      e–mail: starostwo@powiat.poznan.pl 



Załącznik Nr 2 
................................................... 

 (miejscowość, data)         
 
 

........................................................ 
(pieczęć firmowa Wykonawcy)    
 
 

OFERTA CENOWA 
 
 

UBEZPIECZENIE MAJ ĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNO ŚCI 
CYWILNEJ POWIATU POZNA ŃSKIEGO  

I PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH. 
 
 
 

1. Dane Wykonawcy: 

Nazwa firmy: ......................................................................................................................................... 

Adres: .................................................................................................................................................... 

2. Osoba upowaŜniona do reprezentowania Wykonawcy (złoŜenia oferty): 

Imię i nazwisko: …................................................................................................................................ 

Tel.: ........................................................................................................................................................ 

Faks: ...................................................................................................................................................... 

E-mail: ................................................................................................................................................... 

 

3. Numer i data wydania zezwolenia organu nadzoru na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej: 

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

 

4. Ścisłe określenie przedmiotu oferty: 

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych jednostek 
organizacyjnych w zakresie: ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,; ubezpieczenie mienia od 
kradzieŜy z włamaniem i rabunku z ryzykiem wandalizmu/dewastacji; ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk (all risk); ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia); ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami; 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami przez Zarząd Dróg 
Powiatowych; ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców, opiekunów z tytułu wykonywania 
zawodu (krótkoterminowe); ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NW, AC, Assistance 
5. Na sumaryczną cenę oferty składają się następujące składniki cenowe: 

1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych: …….……………. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………..................... 

2) ubezpieczenie mienia od kradzieŜy z włamaniem i rabunku z ryzykiem 
wandalizmu/dewastacji: 

…….……………. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………..................... 

3) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk): …….……………. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………..................... 

4) ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia) …….……………. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………..................... 

5a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i 
posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami: 

…….……………. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………..................... 

5b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania …….……………. zł 



drogami przez Zarząd Dróg Powiatowych: 

słownie: ………………………………………………………………………………..................... 

6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców, opiekunów z 
tytułu wykonywania zawodu (krótkoterminowe) 

…….……………. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………..................... 

7) ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NW, AC, Assistance …….……………. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………..................... 

Sumaryczna cena oferty …….……………. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………..................... 
 

6. Wysokość franszyz i udziałów własnych 
 

Rodzaj ubezpieczenia 

Wysokość franszyzy / 
udziału własnego  

(wpisać wysokość, gdy  
zastosowano lub „BRAK”) 

Franszyza integralna/ 
franszyza redukcyjna/  

udział własny 
(wpisać rodzaj ograniczenia) 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk (all risk):   

 

7. Akceptuję następujące klauzule: 
 

Nr 
klauzuli  Nazwa klauzuli Uwagi  

KLAUZULE OBLIGATORYJNE – BEZWZGL ĘDNIE OBOWI ĄZUJĄCE  

A1 
Klauzula reprezentantów/Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone 
umyślnie* (* niepotrzebne skreślić) 

obligatoryjna 
 

A2 Klauzula automatycznego pokrycia  obligatoryjna  

A3 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc obligatoryjna  

A4 Klauzula przepięcia / przetęŜenia obligatoryjna  

A5 Klauzula przewłaszczenia mienia obligatoryjna  

A6 Klauzula płatności składki lub rat składki obligatoryjna  

A7 Klauzula rozliczenia składek obligatoryjna  

A8 Klauzula warunków i taryf obligatoryjna  

A9 Klauzula zgłaszania szkód obligatoryjna  

A10 Klauzula rozstrzygania sporów obligatoryjna  

A11 Klauzula sprzętu przenośnego obligatoryjna  

A12 Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych obligatoryjna  

A13 Klauzula ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli obligatoryjna  

A14 Klauzula odstąpienia od zasady proporcji obligatoryjna  

A15 Klauzula zabezpieczeń przeciwpoŜarowych i przeciwkradzieŜowych obligatoryjna  

A16 Klauzula kosztów dodatkowych obligatoryjna  

A17 Klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia) obligatoryjna  

A18 Klauzula – Informacje dotyczące ryzyka obligatoryjna  

A19 
Klauzula ubezpieczenie mienia podczas transportu między lokalizacjami 
ubezpieczonego 

obligatoryjna 
 

A20 Klauzula składowania obligatoryjna  

A21 Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) obligatoryjna  

A22 Klauzula oględzin po szkodzie obligatoryjna  

A23 Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych obligatoryjna  

A24 Klauzula kradzieŜy zwykłej obligatoryjna  

A25 
Klauzula - Ubezpieczone koszty rzeczoznawców/Klauzula wynagrodzenia ekspertów * 
(* niepotrzebne skreślić) 

obligatoryjna  

Nr 
klauzuli  Nazwa klauzuli TAK/NIE * Uwagi  

KLAUZULE FAKULTATYWNE – DODATKOWE, ROZSZERZAJ ĄCE ZAKRES OCHRONY  

B1 Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym  2 pkt  

B2 Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie  2 pkt  



B3 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia  2 pkt  

B4 Klauzula odstąpienia od roszczeń regresowych  2 pkt  

B5 Klauzula poszukiwania wycieków  2 pkt  

* Niewypełnienie pola oznaczać będzie, Ŝe Wykonawca nie akceptuje fakultatywnej / dodatkowej klauzuli. 
 
8. Oświadczam, Ŝe: 
a) Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy o treści zgodnej z dokumentacją przetargową w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 
b) Zapoznałem się z warunkami realizacji zamówienia określonymi w SIWZ i przyjmuję je bez zastrzeŜeń. 
c) UwaŜam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez okres 30 dni od 
upływu terminu składania ofert. 
d) Oferta została złoŜona na.............stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr........do nr ........... 
e) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

− oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Zał. Nr 3), 
− aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu do 
składania  ofert, 

− kopia zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP 
− upowaŜnienie dla osoby podpisującej ofertę, reprezentującej wykonawcę /o ile jest konieczne/, 
− ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia 

 
 
 
................................., dnia ...................2009 r.                                .............................................. 

Pieczęć imienna i podpis osoby  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


