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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

ZP.ZD-00338/17 
POWIAT POZNA ŃSKI  

ul. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 
NIP: 781-18-40-766,    REGON: 631257992 

www.bip.powiat.poznan.pl 
tel. 61 8410 790, faks 61 8418 823 

godziny urzędowania: 
poniedziałek: 9:00 – 16:30, wtorek – piątek: 8:00 – 15:00 

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie art. 39 ustawy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. 
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459, ze zm.). 
Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

I. INFORMACJE OGÓLNE.     
1. Przedmiotem zamówienia są usługi. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ustawy. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania rozwiązań równoważnych opisywanym.  
8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
9. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Kluczowej części zamówienia nie stanowi likwidacja szkód i wyłącznie w tym zakresie Wykonawca może powierzyć 
wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie ww. części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, przedstawienia 
w odniesieniu do tych podwykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dla każdego z nich. 
W przypadku, jeżeli na dzień składania ofert nie są znane nazwy firm podwykonawców, Zamawiający nie wymaga 
przedłożenia w odniesieniu do tych podwykonawców Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, a jedynie 
wskazania czy Wykonawca zamierza zlecić podwykonawstwo osobom trzecim. 

12. Zamawiający nie stawia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy. 
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14. Zamawiający nie wymaga przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji o której mowa w art. 10a ust. 2 ustawy. 
15. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy. 
16. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie stanowiącym załącznik 

nr 4 do niniejszej SIWZ i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego KJF Broker 
Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul.  Rolna 7/7A, 61-513 Poznań, który jest brokerem obsługującym Zamawiającego. 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego 

i podległych jednostek organizacyjnych. 
Kod CPV: 66510000-8 

2. Odrębne dokumenty (polisy ubezpieczeniowe bądź certyfikaty) będą wystawiane indywidualnie dla poszczególnych 
jednostek organizacyjnych wraz z rozliczeniem składek na wniosek Zamawiającego. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu zawarty został 
w załącznikach do niniejszej SIWZ. 

III.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA. 
1. Zamówienie będzie realizowane w terminie do 31.12.2020 r. 
2. Rozpoczęcie świadczenia usług zaplanowane zostało na 01.01.2018 r. 

IV.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, oraz którzy spełniają 

warunki udziału w postepowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 
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Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie 
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa 
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017, 
poz. 1170 ze zm.). 

2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału  
w postępowaniu. 

3) Zdolności technicznej lub zawodowej; 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału  
w postępowaniu. 

2. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte  
w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Z treści dokumentów  
i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W tym przypadku musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

4.  W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych  
w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie 
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, zamawiający ŻĄDA dokumentów, które określają w szczególności: 
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane 
zdolności dotyczą. 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, 
w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz dokumentów wymienionych w Rozdziale VI 
SIWZ, ust. 2 pkt 4) z wyłączeniem oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej.  

5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego 
wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

6. Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, 
Zamawiający nie będzie zobowiązany do dopłaty ewentualnej składki w celu zrównoważenia ujemnego ryzyka 
towarzystwa zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  
i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017, poz. 1170 ze zm.). 

V. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem którego zachodzą 
przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz w stosunku do którego otwarto likwidację,  
w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 
r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, 
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). 

VI. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.  
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą: 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(zwane dalej „jednolitym dokumentem”, w skrócie „JEDZ”), który stanowi wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, (o treści zgodnej 
z załącznikiem nr 3 do SIWZ).  
1) Na potwierdzenie, iż Wykonawca: 

a) nie podlega wykluczeniu, w jednolitym dokumencie (JEDZ) winien podać informacje dotyczące podstaw 
wykluczenia określonych w art. 24 ust 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy, 
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b) spełnia warunki udziału, w postępowaniu, w jednolitym dokumencie (JEDZ) winien podać informacje 
dotyczące warunków określonych przez Zamawiającego  w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) niniejszej SIWZ. 

2) Zamawiający informuje, iż: 
a) pod adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/ komisja Europejska udostępniła narzędzie 

umożliwiające utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza JEDZ 
w formie elektronicznej, 

b) instrukcja wypełniania jednolitego dokumentu (JEDZ) dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 
pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-
Zamowienia-instrukcja.pdf. 

2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy składane na 
wezwanie Zamawiającego:  

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego kompetencji lub uprawnień 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 
2017, poz. 1170 ze zm.). 

2) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału  
w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

3) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego zdolności technicznej lub 
zawodowej, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3) SIWZ, Wykonawca winien przedłożyć: 
Zamawiający nie określił minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału  
w postępowaniu, zatem nie żąda przedłożenia dokumentów w powyższym zakresie. 

4) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć: 
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w 
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z 
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e) Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Ponadto, na etapie składania oferty, Wykonawca winien przedłożyć: 
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, o treści zgodnej z załącznikiem nr 2; 
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: 

a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; 
b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego 

(np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy – upoważnienie do pełnienia funkcji 
przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego 
z Wykonawców. 

4. Dokument, o którym mowa w ust. 3  pkt 1 musi być złożony w formie oryginału. 
Dokument, o którym mowa w ust. 3  pkt 2 musi być złożony: 
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– w przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo – kredytowej gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych 
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w formie oryginału (w sposób umożliwiający zwrot dokumentu 
w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy) oraz kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (w sposób uniemożliwiający jego 
samodzielną dekompletację); 

– w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) w formie oryginału – lub kserokopii 
poświadczonej przez Wykonawcę. 

Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 musi być złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
Oświadczenia, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 
Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż 
oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 
prawdziwości. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4 
lit. d) lub ust. 5 pkt 2) lit. b), w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty, jednakże, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język 
polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.  

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4): 
1) lit. a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 

2) lit. b) – d) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł po-

rozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzyw-
nami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1) i pkt 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 2 lit. a), powinien być wystawiony 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 6 stosuje się. 

8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce za-
mieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 2 pkt 4) lit. a), 
składa dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w 
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 6 zdanie pierwsze stosuje się. 

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, określone 
w ust. 1 i w ust. 2 pkt 4), w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI. 
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Magdalena Zajączek – Zastępca Dyrektora Biura Zamówień Publicznych – tel. 61 84 10 790. 
2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, przesyłając swoje zapytania faksem pod numer: 61 84 18 823 lub pocztą elektroniczną: 
zp@powiat.poznan.pl. 

3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, pod warunkiem, że zapytanie wpłynęło 
do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Jeżeli zapytanie wpłynęło po upływie wskazanego powyżej terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień lub pozostawić zapytanie bez odpowiedzi. 

4. Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują 
pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz ww. dokumentów oraz informacji drogą elektroniczną lub faksem, 
pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia na piśmie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
winny być kierowane na adres e-mail: zp@powiat.poznan.pl, faks nr 61 84 18 823. 

VIII. ZMIANA TRE ŚCI SIWZ 
1. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. 

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 
1. Ofertę należy złożyć zgodnie z treścią formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
3. Ofertę należy, pod rygorem nieważności, złożyć w formie pisemnej, a treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia, o których mowa 

w treści niniejszej SIWZ. 
5. Oferta powinna być sporządzona na papierze, napisana w języku polskim trwałą i czytelną techniką oraz podpisana 

przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 
odpowiadającej zaproponowanej cenie. 

6. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty była kolejno ponumerowana i zaparafowana. 
7. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 
8. Zamawiający zaleca, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty ) były 

podpisane. Podpis winien być naniesiony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. wraz z imienną pieczątką. 
9. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

ustawy. 

X. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą. 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu/kopercie, uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, 

w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pokój nr 002  do dnia 24.10.2017 r., do godz. 11:00. 
1) Opakowanie/kopertę należy zaadresować następująco: 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 
„Przetarg nieograniczony – Ubezpieczenie” . Nie otwierać przed dniem 24.10.2017 r., godz. 11:15”. 
oraz opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

2) Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. 
3) Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty. 
4) zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie 

terminu do wniesienia odwołania. 
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.10.2017 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w 

Poznaniu ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III. 
3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

XII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY. 
1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.   
2. Zmiana musi być złożona w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem ZMIANA. 
3. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji otwarcia ofert przy otwieraniu oferty 

Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone 
do uprzednio złożonej oferty. 
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4. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego 
powiadomienia w siedzibie Zamawiającego o wycofaniu oferty. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 
1. Wykonawca w złożonej ofercie winien zaproponować kompletną i jednoznaczną cenę, uwzględniającą wszystkie 

koszty i składki niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia oraz udzielenie ewentualnych rabatów. 
2. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo w złotych polskich (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) oraz 

określona słownie w oznaczonym miejscu formularza ofertowego. 
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.  

XIV. OPIS KRYTERIÓW , KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOB U OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami: 
− C – cena oferty – 60%, 
− K – zaakceptowane klauzule dodatkowe – 30%, 
− F – wysokość ograniczeń technicznych – 10%. 
W zakresie przedmiotowych kryteriów oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów, gdzie 1% = 1 pkt. 

2. Ocena ofert w zakresie przedmiotowych kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad: 

1) Cena oferty – oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 

    Cena najniższa spośród złożonych ofert 
                   C =------------------------------------------------------- x 60 pkt                   
                                              Cena badanej oferty 

2) K – zaakceptowane klauzule dodatkowe – ocena będzie polegać na przyznaniu punktów za wprowadzenie 
do oferty dodatkowych klauzul, rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg następujących zasad: 

 

Klauzule dodatkowe (fakultatywne) 

Numer i nazwa klauzuli rozszerzającej zakres ochrony 
Ilość przyznanych 
punktów za każdą 

klauzulę 
B1. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym 3 pkt. 
B2. Klauzula funduszu prewencyjnego 3 pkt. 
B3. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia 1 pkt. 
B4. Klauzula odstąpienia od roszczeń regresowych 1 pkt. 
B5. Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów 1 pkt. 

B6. Klauzula terroryzmu 1 pkt. 
B7. Klauzula czynnika termicznego lub chemicznego 1 pkt. 
B8. Klauzula odstąpienia od fotografowania pojazdów 1 pkt. 
B9. Klauzula terminu dokonania oględzin  1 pkt. 
B10. Klauzula badania technicznego  1 pkt. 
B11. Klauzula wartości pozostałości  1 pkt. 
B12. Klauzula kradzieży zwykłej – zwiększenie limitu do 20 000 PLN 3 pkt. 
B13. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – zniesienie limitu odpowiedzialności  1 pkt. 
B14. Klauzula przepięcia/przetężenia – zwiększenie limitu do 700 000 PLN 1 pkt. 
B15. Klauzula – ubezpieczone koszty rzeczoznawców – zwiększenie limitu do 100 000 PLN 1 pkt. 
B16. Klauzula poszukiwania przyczyn szkody – zwiększenie limitu do 200 000 PLN 1,5 pkt. 
B17. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia – zwiększenie limitu do 1 000 000 PLN 1,5 pkt. 
B18. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych 3 pkt. 
B19. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych 3 pkt. 

 
3) F – wysokość ograniczeń technicznych – ocena polega na przyznaniu punktów za zniesienie poniższych 

ograniczeń technicznych wg następujących zasad: 
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Rodzaj i wysokość ograniczenia technicznego Liczba punktów za zniesienie 

franszyza integralna: 200,00 zł w szkodzie, przy czym jeżeli 
wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego 
uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony przedmiot 
stosuje się tylko jedną franszyzę w wysokości 200,00 zł 

5 pkt. 

udział własny: tylko dla sprzętu przenośnego –  
udział własny 5% wartości, nie więcej niż 500,00 zł 

5 pkt. 

3. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: 
O (ocena) = C+K+F 
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4. Oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans wg przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę 
punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane 
zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

5. W sytuacji, gdy nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia 
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę  
z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli 
te oferty, do  złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM. 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 27.000,00 zł,  
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Handlowy 

O/Poznań, konto nr 77103012470000000034916047. 
4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 24.10.2017 r., 

do godz. 11:00. 
5. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. 
6. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję  
Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie oryginału dołączyć do oferty, w sposób umożliwiający zwrot 
dokumentu w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy. Natomiast kserokopia dokumentu poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać załączona do oferty w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. W 
przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej (przelew na konto) należy dołączyć do oferty potwierdzenie 
dyspozycji przelewu na konto Zamawiającego  potwierdzone przez Wykonawcę. 
Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi 
być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony 
w sposób umożliwiający jego identyfikację, złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny 
(z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie  
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 

7. Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy. 

XVI. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA P UBLICZNEGO. 
1. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 92 ustawy, powiadomi niezwłocznie 

o wynikach postępowania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku gdy w imieniu wybranego Wykonawcy, umowę będzie podpisywać inna osoba jest on zobowiązany 

przedłożyć Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo. 
3. Wybrany Wykonawca, najpóźniej na pięć dni przed wyznaczonym terminem podpisania umowy zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu: 
1) wypełniony załącznik nr 1 do umowy, tj. zestawienie składek na ubezpieczenia komunikacyjne, 
2) ogólne warunki ubezpieczeń określonych w niniejszej SIWZ. 

4. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, lub nie wnosi 
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zastosować procedurę, o której mowa 
w art. 24aa ust. 2 ustawy lub w art. 94 ust. 3 ustawy. 

5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia, 
Zamawiający może żądać przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
Przedmiotowa umowa musi zawierać postanowienia określone w art. 141 ustawy, dotyczące solidarnej 
odpowiedzialności za wykonanie umowy przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 
W toku postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawcy przysługują niżej wskazane środki ochrony prawnej: 
1) Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest obowiązany. 
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób elektroniczny, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały 
przesłane w formie pisemnej. 
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3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone 
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowalnym podpisem elektronicznym. 

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, 
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł 
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

5) 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 Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

6) Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 2 i 3 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. 

7) Na orzeczenia Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego. 
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

8) Szczegółowe informacje o przysługujących środkach ochrony  prawnej zawarte są w art. 179 – 198g ustawy oraz 
właściwych dyrektyw odwoławczych. 

XVIII.  WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW. 
1. Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy 
3. Załącznik Nr 3 – Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
4. Załącznik Nr 4 – Umowa - projekt 
5. Załącznik Nr 5 – Wykaz  majątku 
6. Załącznik Nr 6 – Wykaz  pojazdów 
7. Załącznik Nr 7 – Wykaz  sprzętu elektronicznego   
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Załącznik nr 1 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Poznańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi, w tym: 
− ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
− ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej 
− ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk) 
− ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia) 
− ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
− ubezpieczenia komunikacyjne 

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego 
 

 
1 

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8; 60-823 Poznań, 
ul. Słowackiego 8 

 
2. 

Zarząd Dróg Powiatowych 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 61-851 Poznań, ul. Zielona 8 
Dla mienia dotyczącego naziemnej infrastruktury drogowej, jako miejsce ubezpieczenia wprowadza się teren działalności 
Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

 
3. 

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-005 Owińska, Bolechowo, ul. Obornicka 1 oraz 62-095 Murowana Goślina, ul. 
Szkolna 1 

4. Zespół Szkół w Kórniku 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-035 Kórnik, ul. Poznańska 2 

5. Zespół Szkół w Puszczykowie 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-041 Puszczykowo, ul. Kasprowicza 3 

6. Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-020 Swarzędz, os. Mielżyńskiego 5A 

7. Zespół Szkół nr 2 w Swarzędzu 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-020 Swarzędz, ul. Podgórna 12 

8. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-050 Mosina, ul. Topolowa 2 

 
9. 

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-090 Rokietnica, ul. Szamotulska 24 oraz 61-612 Poznań, ul. Rubież 20 

10. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Mosinie 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-050 Mosina, ul. Kościelna 2 

11. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-005 Owińska, pl. Przemysława 9 

 
12. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie wraz z filiami 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-041 Puszczykowo, ul. Żupańskiego 2 oraz 62-035 Kórnik, ul. Błażejewska 63,  

 

13. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu wraz z filiami 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 4; 62-095 Murowana Goślina, ul. 
Mściszewska 10; 62-025 Kostrzyn Wlkp., ul. Braci Drzewieckich 1; 62-010 Pobiedziska, K. Odnowiciela 16; 62-028 
Czerwonak, ul. Poznańska 15D/83 

 

14. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu wraz z filiami  
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-031 Luboń, ul. Żabikowska 40; 62-060 Stęszew, ul. Korczaka 2; 62-002 Suchy 
Las, ul. Szkolna 15; 64-320 Buk, ul. Szarych Szeregów 8; 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1 

15. Dom Rodzinny w Swarzędzu 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 15/1-2 

16. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego 18 

17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 60-823 Poznań, ul. Słowackiego 8 

18. Powiatowy Urząd Pracy 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 61-538 Poznań, ul. Czarnieckiego 9 i Poznań, Stary Rynek 52B 

19. Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-070 Dopiewo, Lisówki, ul. Leśne Zacisze 2 

20. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-035 Kórnik, ul. Błażejewska 63 

21. Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy 
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 91 

22. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Kobylnicy  
Lokalizacje (miejsca ubezpieczenia): 62-006 Kobylnica, ul. Poznańska 91 

23. Nieruchomości należące do Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego wykonującego zadania 
z zakresu administracji rządowej 
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ZAŁO ŻENIA WSPÓLNE  

Dokumenty opisujące przedmiot niniejszego zamówienia stanowią wniosek ubezpieczeniowy w rozumieniu przepisów 
kodeksu cywilnego, na podstawie którego Ubezpieczyciel potwierdzi zawarcie umów ubezpieczenia w formie polis lub 
certyfikatów. 
Warunki poszczególnych ubezpieczeń opisanych w niniejszej specyfikacji stanowią warunki szczególne w rozumieniu 
kodeksu cywilnego i mają pierwszeństwo w zastosowaniu i interpretacji umów przed OWU. 
Miejsce ubezpieczenia – oprócz podanych w treści niniejszej specyfikacji – to każde miejsce związane z prowadzeniem 
działalności, z włączeniem przemieszczania pomiędzy jednostkami. 
Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu na jego wiek, termin przyjęcia do 
ewidencji środków trwałych lub udokumentowanie posiadania lub przyjęcia na podstawie, np. umowy, protokołu przekazania, 
rachunku, faktury. 
Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się stosować ustalone warunki ubezpieczeń i taryfy, w okresie 
ubezpieczenia do doubezpieczenia. 
W przypadku wystąpienia szkód całkowitych i powstania wymogu doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy 
ubezpieczenia, doubezpieczenie będzie następowało wg stawek wynikających ze złożonej oferty. Przedmiotowe zastrzeżenie 
nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
Zamawiający informuje, że mienie nabyte w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, jak również wzrost wartości 
ubezpieczonego mienia wskutek wykonanych inwestycji/modernizacji, doubezpieczenia z powodu konsumpcji sumy 
ubezpieczenia, uruchomienia nowych miejsc prowadzenia działalności będą przyjmowane do ochrony ubezpieczeniowej w 
drodze zamówień uzupełniających (wszelkie płatności powstałe z konieczności zapłacenia dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej).  
Polisy będą wystawiane na podstawie odrębnej umowy zawartej w wyniku przeprowadzonych zamówień uzupełniających. 

 
UWAGA!  
Ubezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego od ognia i innych żywiołów 
oraz objęcie ich ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w ramach podlimitu OC Powiatu Poznańskiego będzie 
potwierdzone osobną polisą/polisami z wyodrębnioną za to ubezpieczenie składką. 
Ubezpieczającym na polisie będzie – Powiat Poznański, Ubezpieczonym – Starosta Poznański reprezentujący Skarb Państwa. 

 
LIKWIDACJA SZKÓD 
Po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy przez Zamawiającego na realizację zamówienia z wybranym Wykonawcą w 
uzgodnieniu pomiędzy stronami zostanie opracowany dokument pod nazwą “Instrukcja ws. Likwidacji Szkód”, w której określone 
zostaną szczegółowe zasady oraz procedury dotyczące likwidacji szkód dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. W dokumencie 
uwzględnione zostaną w szczególności:  

- zasady dotyczące likwidacji szkód majątkowych określające m. in. sposoby zabezpieczenia mienia przez poszkodowanego w 
celu zapobieżenia zwiększenia się rozmiarów szkody oraz sposoby komunikacji pomiędzy ubezpieczającym a 
ubezpieczycielem w przypadku wystąpienia danego zdarzenia; 

- zasady dotyczące likwidacji szkód z odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia; 
- zasady dotyczące likwidacji szkód z odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami; 
- zasady dotyczące likwidacji szkód komunikacyjnych; 
- zasady dotyczące przepływu dokumentacji pomiędzy Zamawiającym a ubezpieczycielem w sprawach dotyczących 

likwidacji szkód. 
       W dokumencie zostaną określone również dane kontaktowe (nazwiska, adresy mailowe, numery telefonów) do koordynatorów 

zajmujących się poszczególnymi działami likwidacji szkód ze strony ubezpieczyciela. 

Szkodowość Powiatu Poznańskiego 

Poniższe informacje dotyczące szkodowości zostały opracowane na podstawie otrzymanych zaświadczeń o szkodowości. Dane są 
aktualne na dzień: 

• 30.05.2017 r. – poprzedni ubezpieczyciel Powiatu Poznańskiego do 31.12.2015 r. 
• 31.05.2017 r. – obecny ubezpieczyciel Powiatu Poznańskiego od 01.01.2016 r. 

 

Rodzaj 
ubezpieczenia 

2014 

Ilość szkód Wartość szkód wypłaconych Wartość rezerw 

Ogień i żywioły 15 34 030, 28 zł - 
Kradzież z włamaniem i 
rabunek, kradzież zwykła 

3 2 917,7 zł - 

Sprzęt elektroniczny 1 7 565,53 zł - 
Szyby od stłuczenia - - - 

OC delikt z rozszerzeniami - - - 
OC zarządcy dróg 63 47 802,32 zł 1 600 zł 

OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

2 2 694,91 zł - 

Autocasco 6 39 196,42 zł - 
Assistance - - - 
RAZEM 90 134 207,16 zł 1 600,00 zł 
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Rodzaj 
ubezpieczenia 

2015 

Ilość szkód 
zgłoszonych Wartość szkód wypłaconych Wartość rezerw 

Ogień i żywioły 25 232 255,16 zł - 
Kradzież z włamaniem 

i rabunek, kradzież zwykła 
- - - 

Sprzęt elektroniczny - - - 

Szyby od stłuczenia 1 900,00 zł - 

OC delikt z rozszerzeniami 47 28 909,66 zł - 

OC zarządcy dróg 12 5 613,31 zł - 
OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 
2 4 231,83 zł - 

Autocasco 5 17 646,3 zł - 

Assistance 2 282,9 zł - 

RAZEM 94 289 839,16 zł - 
 

Rodzaj 
ubezpieczenia 

2016 
Ilość szkód 
zgłoszonych Wartość szkód wypłaconych Wartość rezerw 

Ogień i żywioły 12 36 308,63 zł - 
Kradzież z włamaniem i 
rabunek, kradzież zwykła 

- - - 

Sprzęt elektroniczny - - - 
Szyby od stłuczenia - - - 

OC delikt z 
rozszerzeniami, OC 

zarządcy dróg 
37 51 332,86 zł - 

OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

2 13 021,00 zł - 

Autocasco 5 26 143,00 zł - 

Assistance - - - 

RAZEM 56 126 805,49 zł - 
 

Rodzaj 
ubezpieczenia 

2017 
Ilość szkód 
zgłoszonych Wartość szkód wypłaconych Wartość rezerw 

Ogień i żywioły 4 12 968,14 zł - 
Kradzież z włamaniem i 
rabunek, kradzież zwykła 

- - - 

Sprzęt elektroniczny 1 - 1 980,00 zł 
Szyby od stłuczenia - - - 

OC delikt 
z rozszerzeniami, OC 

zarządcy dróg 
13 20 580,00 zł 9 580,21 zł 

OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

2 1 320,00 zł - 

Autocasco 5 15 226,00 zł 4 097,00 zł 
Assistance - - - 

RAZEM 25 50 094,14 zł 15 657,21 zł 
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1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZE Ń LOSOWYCH.  

Przedmiot / system / sposób ustalenia sumy ubezpieczenia 

 
 

Budynki i budowle 

 
 

Sumy stałe 

Wartość księgowa brutto lub wartość 
odtworzeniowa szacunkowa zgodnie z 

załącznikiem nr  5 
SU: 209 709 772,09 PLN 

Budynki i budowle Skarbu Państwa 
(osobna polisa, Ubezpieczający - Powiat 

Poznański, Ubezpieczony – Starosta 
Poznański reprezentujący Skarb 

Państwa) 

 
 

Sumy stałe 
Wartość księgowa brutto lub wartość 
odtworzeniowa szacunkowa zgodnie z 

załącznikiem nr 5 
SU: 7 502 803,00 PLN 

Pozostały majątek trwały - urządzenia, 
maszyny i wyposażenie z włączeniem 
sprzętu elektronicznego nie objętego 

ubezpieczeniem w pkt. 3 (sprzęt 
elektroniczny od wszystkich ryzyk) 

 
 

Sumy stałe 
Wartość księgowa brutto zgodnie z 

załącznikiem nr 5 
SU: 38 496 418,61 PLN 

Niskocenne składniki majątku Pierwsze ryzyko 
Wartość odtworzeniowa 

50 000 PLN – limit na jedno i wszystkie zdarzenia 

Wartości pieniężne Pierwsze ryzyko 
Wartość nominalna zgodnie z załącznikiem nr 5 

SU: 267 200,00 PLN 

Mienie pracownicze Pierwsze ryzyko 
Wartość rzeczywista 

50 000 PLN – limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia, jeden limit na wszystkie placówki 

Nakłady adaptacyjne (dotyczy 
budynków należących do jednostek 

Zamawiającego) 

 
Pierwsze ryzyko 

Wartość odtworzeniowa 
50 000 PLN – limit na jedno i wszystkie 

zdarzenia, jeden limit na wszystkie placówki 

Mienie uczniowskie Pierwsze ryzyko 

Wartość rzeczywista 20 000 PLN – limit na 
jedno i wszystkie zdarzenia, jeden limit na 

wszystkie placówki 

Budowle  
(obiekty małej architektury, ogrodzenia, 

drogi i chodniki wewnętrzne, place, 
boiska, urządzenia i wyposażenie parków i 
skwerów, barierki itp. na terenie Powiatu 

Poznańskiego niewykazane do 
ubezpieczenia w systemie na sumy stałe 

 
 
 

 
Pierwsze ryzyko 

 
Wartość odtworzeniowa 

500 000 PLN –  
limit na jedno i wszystkie zdarzenia 

Znaki drogowe (w tym sygnalizacja 
świetlna), tablice informacyjne, słupy 

oświetleniowe, lampy, bariery ochronne 
przy drogach publicznych, ekrany 
akustyczne itp. na terenie Powiatu 

Poznańskiego (infrastruktura drogowa 
należąca do Zarządu Dróg Powiatowych 

w Poznaniu) niewykazane do 
ubezpieczenia na sumy stałe 

 
 
 
 

Pierwsze ryzyko 
 
 

 
 

Wartość odtworzeniowa 
1 000 000 PLN –  

limit na jedno i wszystkie zdarzenia 

 
Przedmiot i suma ubezpieczenia 
Budynki, budowle, urządzenia, wyposażenie, sprzęt elektroniczny oraz wartości pieniężne zgodnie z załącznikiem nr 5. 

Wartość odtworzeniowa szacunkowa – wartość wynikająca z przeliczenia aktualnej ceny metra kwadratowego na danym 
terenie ustalona na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowych budynków oraz obwieszczenia Wojewody 
Wielkopolskiego w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej 
budynków mieszkalnych. 

Zakres ubezpieczenia: 
1. pożar - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i przedostał się o własnej sile; 
2. wybuch (eksplozja oraz implozja) - zespół zjawisk towarzyszących nagłemu przejściu układu z jednego stanu równowagi w 

drugi, z gwałtownym wyzwoleniem znacznej ilości energii (cieplnej lub świetlnej), gazu, pyłu, par; pod pojęciem eksplozji 
zbiornika ciśnieniowego (kotła, rurociągu itp.), który stale jest napełniony parą lub gazem rozumie się rozerwanie ściany 
zbiornika i gwałtowne wyrównanie ciśnień na zewnątrz i wewnątrz zbiornika, jak również eksplozję spowodowaną 
gwałtownie przebiegającą reakcją chemiczną wewnątrz zbiornika nie powodującą rozerwania jego ścian. Za spowodowane 
eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu 
próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 



                                                                                                                                                                      ZP.272.00041.2017            

13 
 

3. uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na ubezpieczone mienie; 
4. upadek statku powietrznego - przymusowe lądowanie lub upadek statku powietrznego lub innego obiektu latającego, upadek 

jego części, paliwa lub przewożonego ładunku; 
5. silny wiatr - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13 m/s, który spowodował szkody w ubezpieczonych budynkach/lokalach; 

gdy siła wiatru nie może być sprawdzona w ogólnodostępnych źródłach, Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, 
jeżeli silny wiatr spowodował również szkody w najbliższym sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, a szkody 
w ubezpieczonych budynkach/lokalach mogły powstać tylko w następstwie silnego wiatru lub wystąpienie silnego wiatru 
zostało potwierdzone przez pomiary najbliższej miejsca ubezpieczenia stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 
oprócz bezpośredniego działania silnego wiatru na ubezpieczone budynki/lokale, pojęciem tym określa się również 
następstwa szkód spowodowanych przez unoszone silnym wiatrem części budynków, drzew lub przedmioty; 

6. deszcz nawalny - intensywny opad deszczu charakteryzujący się współczynnikiem wydajności co najmniej 4, który 
spowodował szkody w ubezpieczonych budynkach/lokalach; gdy natężenie deszczu nie może być sprawdzone 
w ogólnodostępnych źródłach, Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność, jeżeli deszcz ulewny spowodował również 
szkody w najbliższym sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, a szkody w ubezpieczonych budynkach/lokalach mogły powstać 
tylko w następstwie deszczu ulewnego lub wystąpienie deszczu ulewnego zostało potwierdzone przez pomiary najbliższej 
miejsca ubezpieczenia stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej; 

7. grad - opady atmosferyczne składające się z bryłek lodu; 
8. powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, np. wskutek 

nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i pod- niesienia się 
poziomu morskich wód przybrzeżnych. Za powódź uważa się również zalanie terenu w następstwie spływu wód po zboczach 
i stokach na terenach górskich i falistych; 

9. szkody wodno - kanalizacyjne: 
9.1. zalania – którym jest wyciek wody, pary lub cieczy spowodowany samoistnym uszkodzeniem znajdujących się w miejscu 

ubezpieczenia: instalacji wodociągowej, połączeń giętkich, armatury, instalacji kanalizacyjnej, wodnego/parowego/ 
olejowego układu grzewczego lub klimatyzacji, pomp wodnych, słonecznego układu ogrzewania wody, urządzeń 
połączonych na stałe z systemem rur w tym urządzeń stanowiących wyposażenie użytkowe lub wystrój wnętrz (np. 
fontanny); 

9.2. samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowej lub gaśniczej znajdującej się w miejscu ubezpieczenia; 
9.3. cofnięcie się wody lub ścieków z kanalizacji publicznej; 
9.4. nieumyślne pozostawienie otwartych zaworów urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w miejscu ubezpieczenia; 
9.5. pękanie mrozowe – spowodowane mrozem pęknięcie należących do ubezpieczonego budynku/lokalu urządzeń kąpielowych, 

umywalek, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów, rur dopływowych (wodociągowych) lub odpływowych 
(kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, instalacji klimatyzacyjnych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej oraz wyciek 
wody, pary lub cieczy, który powstał na skutek ww. uszkodzenia; 

9.6. zalanie przez osoby trzecie – zalanie wodą lub inną cieczą, za które ponoszą odpowiedzialność zidentyfikowane osoby 
trzecie: fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej; 

9.7. wyciek wody z akwarium – zalanie spowodowane samoistnym (tj. niezależnym od działań Ubezpieczonego lub osób 
trzecich) rozszczelnieniem akwarium lub uszkodzeniem jego osprzętu; 

9.8. stłuczeniem akwarium – limit odpowiedzialności 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
10. osuwanie i zapadanie się ziemi - ruch podłoża na stokach spowodowany przyczynami naturalnymi bez związku 

z jakąkolwiek  działalnością  człowieka;   obniżenie  się  terenu  z  powodu  zawalenia  się  podziemnych pustych 
przestrzeni w gruncie, które powstały na skutek przyczyn naturalnych, bez związku z jakąkolwiek działalnością człowieka; 

11. trzęsienie ziemi - drgania, uderzenia i kołysania powierzchni ziemi wywołane nagłymi przemieszczeniami mas skalnych w 
obrębie skorupy ziemskiej, które potwierdziły pomiary najbliższej miejscu ubezpieczenia stacji badawczej; trzęsienie ziemi 
uważa się za stwierdzone, jeżeli wstrząsy spowodowały szkody w najbliższym sąsiedztwie a szkody w ubezpieczonych 
budynkach/lokalach powstały wyłącznie w następstwie trzęsienia ziemi; 

12. przewrócenie się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych 
budynków/lokali na skutek upadku drzew, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli, które nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od Ubezpieczonego i za które Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności. Ubezpieczenie upadku drzew i 
budowli nie obejmuje kosztów związanych z demontażem, naprawą, remontem, ponownym ustawieniem oraz konserwacją 
masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli oraz ich mocowań; 

13. katastrofa budowlana - zawalenie się budynku/lokalu, tj. niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku/lokalu lub jego 
części; zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność zarówno za szkody powstałe w następstwie zawalenia się 
budynku/lokalu stanowiącego miejsce ubezpieczenia, jak również za te które powstały w ubezpieczonym budynku/lokalu 
na skutek katastrofy budowlanej budynków sąsiadujących. Limit odpowiedzialności – 5 000 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie nie obejmuje obiektów: nie posiadających odbioru końcowego robót 
dokonanego przez organ nadzoru użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem; 

14. fala dźwiękowa - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/lokali spowodowane działaniem fali 
uderzeniowej powstałej w wyniku przekroczenia bariery dźwięku przez statek powietrzny. Limit odpowiedzialności 
– 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

15. uderzenie jakiegokolwiek pojazdu w ubezpieczony obiekt - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/lokali 
w następstwie bezpośredniego uderzenia pojazdu mechanicznego, jego części lub przewożonego ładunku, wózka 
widłowego lub innego pojazdu wolnobieżnego; 

16. przepięcia elektryczne - szkody powstałe na skutek przepięcia obejmują wywołane wyładowaniami atmosferycznymi 
pośrednie uszkodzenia lub zniszczenia ubezpieczonych budynków/lokali wskutek nagłego i krótkotrwałego napięcia prądu, 
wyższego od znamionowego (przypisanego) dla danego urządzenia, instalacji, linii, sieci. Ochroną w zakresie przepięcia 
objęte są instalacje i urządzenia elektryczne oraz elektroniczne, ich akcesoria uczestniczące w procesie produkcji lub 
eksploatacji. Limit odpowiedzialności - 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

17. dym i sadza - bezpośrednie uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/lokali na skutek oddziaływania dymu 
lub sadzy powstałych w trakcie procesu spalania, które nagle wydobyły się z urządzeń paleniskowych, grzewczych, 
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kuchennych, kanałów wentylacyjnych, suszących eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, 
przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
szkody spowodowane przez dym lub sadzę, które powstały w wyniku pożaru mienia znajdującego się w najbliższym 
sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia, a następnie dostały się do ubezpieczonych budynków/lokali przez otwory okienne, z 
wyłączeniem zdarzeń polegających na zmianach zapachowych i spowodowanych oddziaływaniem dymu albo sadzy z grilla; 

18. śnieg i lód - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonych budynków/ lokali spowodowane przez: 
nacisk (ciężar) śniegu lub lodu, który powstał wskutek krótkotrwałych i intensywnych opadów przewrócenie się na skutek 
naporu śniegu lub lodu drzew lub innych sąsiadujących obiektów na ubezpieczone budynki/lokale, zalanie na skutek 
naprzemiennego zamarzania i rozmarzania śniegu/lodu znajdującego się na dachu lub innych elementach budynków/lokali; 

19. wandalizm, dewastacja - szkody spowodowane celowym, umyślnym, bezpośrednim uszkodzeniem lub zniszczeniem przez 
osoby trzecie wszelkiego mienia należącego do ubezpieczającego lub będącego w jego pieczy; Limit odpowiedzialności na 
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 200 000,00 PLN oraz 20 000,00 PLN na jedno i 50 000,00 PLN na 
wszystkie zdarzenia powstałe wskutek graffiti; 

20. uszkodzenie, zniszczenie lub utrata ubezpieczonych stałych elementów przedmiotu ubezpieczenia znajdujących się 
wewnątrz lub zewnątrz ubezpieczonego obiektu. Limit odpowiedzialności 50 000,00 PLN na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

21. Szkody w kolektorach słonecznych (solarach), jeżeli znajdują się na budynkach i budowlach oraz w innych instalacjach i 
urządzeniach znajdujących się na zewnątrz budynków. 

Zabezpieczenia – opis stosowanych zabezpieczeń w załączniku nr 5. 

Klauzule obligatoryjne: 
reprezentantów (A1), automatycznego pokrycia (A2), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A3), 
przepięcia/przetężenia (A4), przewłaszczenia mienia (A5), płatności składki lub rat składki (A6), rozliczania składek (A7), 
warunków i taryf (A8), zgłaszania szkód (A9), rozstrzygania sporów (A10), likwidacyjna dotycząca środków trwałych (A12), 
ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli (Leeway) (A13), odstąpienia od zasady proporcji (A14), 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (A15), kosztów dodatkowych (A16), odtworzenia sumy 
ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia) (A17), informacje dotyczące ryzyka (A18), ubezpieczenia mienia podczas 
transportu między lokalizacjami ubezpieczonego (A19), składowania (A20), szybkiej likwidacji szkód (A21), oględzin po 
szkodzie (A22), ubezpieczenia drobnych robót budowlanych (A23), ubezpieczone koszty rzeczoznawców (A25), prewencyjnej 
sumy ubezpieczenia (A26), ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji (A27), poszukiwania przyczyn szkody (A28), 
zastąpienia dla maszyn i urządzeń (A29), ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (A30), 
niezawiadomienia w terminie o szkodzie (A31), pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia (A32), ubezpieczenia mienia 
znajdującego się na zewnątrz budynków (A33), kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym (A34). 

Klauzule fakultatywne: 

funduszu prewencyjnego (B2),  odstąpienia od odtworzenia mienia (B3), odstąpienia od roszczeń regresowych (B4), 
ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów (B5), terroryzmu (B6), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – 
zniesienie limitu odpowiedzialności (B13), przepięcia/przetężenia – zwiększenie limitu do 700 000 zł (B14), ubezpieczone 
koszty rzeczoznawców – zwiększenie limitu do 100 000 zł (B15), poszukiwania przyczyn szkody – zwiększenie limitu do 
200 000 zł (B16), prewencyjnej sumy ubezpieczenia – zwiększenie limitu do 1 000 000 zł (B17), ubezpieczenia maszyn i 
urządzeń od szkód elektrycznych (B18), ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych (B19).  

Definicje klauzul zamieszczono w punkcie 7. Franszyza 
– Franszyza integralna: brak 
– Franszyza redukcyjna: brak 

– Udział własny: brak 

2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIE ŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIE ŻY 
ZWYKŁEJ  

 

Przedmiot / system / sposób ustalenia sumy ubezpieczenia: 
 

Majątek trwały – 
urządzenia/maszyny/wyposażenie, 

środki niskocenne, zbiory biblioteczne  
(z włączeniem sprzętu elektronicznego 
nie objętego ubezpieczeniem w pkt. 3) 

Pierwsze ryzyko – do wyczerpania 
sumy ubezpieczenia niezależnie od 

liczby szkód 

Wartość księgowa brutto (urządzenia i 
wyposażenie, maszyny, elementy stałe), 

Wartość odtworzeniowa (zbiory biblioteczne, 
środki niskocenne) 

 
Wartości pieniężne 

Pierwsze ryzyko – do wyczerpania 
sumy ubezpieczenia niezależnie od 

liczby szkód 

 
Wartość nominalna 

 

Mienie pracowników 
Pierwsze ryzyko – do wyczerpania 
sumy ubezpieczenia niezależnie od 

liczby szkód 

 

Wartość rzeczywista 
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Mienie uczniowskie 

Pierwsze ryzyko – do wyczerpania 
sumy ubezpieczenia niezależnie od 

liczby szkód 

 

Wartość rzeczywista 

Kradzież zwykła 
Pierwsze ryzyko – do wyczerpania 
sumy ubezpieczenia niezależnie od 

liczby szkód 

 

Wartość księgowa brutto 

Koszty naprawy zniszczonych lub 
uszkodzonych drzwi, zamków, okien, 
ścian, framug, zabezpieczeń itp. 

Pierwsze ryzyko – do wyczerpania 
sumy ubezpieczenia niezależnie od 

liczby szkód 

 

Wartość księgowa brutto 

 

Suma ubezpieczenia: 
 

Urządzenia, maszyny i wyposażenie, środki niskocenne, zbiory biblioteczne – w posiadaniu 
samoistnym lub zależnym, z włączeniem sprzętu elektronicznego nie objętego ochroną w 

ramach specjalistycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego określonego w pkt 3 

1 000.000 PLN* 

Wartości pieniężne 80.000 PLN* 

Mienie pracowników 50.000 PLN* 

Mienie uczniowskie 20.000 PLN* 

Kradzież zwykła 30.000 PLN* 

Koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych drzwi, zamków, okien, ścian, framug, 
zabezpieczeń itp. 

20.000 PLN* 

* Łączny limit dla wszystkich jednostek na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
Zakres ubezpieczenia: 

1. kradzież z włamaniem – zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po 
usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem 
oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku. Zabór mienia dokonany przez 
sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód 
potajemnego ukrycia; 

2. rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego, osób działających w jego 
imieniu lub przez niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do 
nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego. Zabór mienia przez 
sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził 
do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/ i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych 
osobą posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia lub sam je otworzył kluczami zrabowanymi; 

3. kradzież zwykła (zuchwała) – rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający 
żadnych śladów włamania. Dotyczy m. in.: urządzeń, maszyn, wyposażenia, elementów stałych budynków i 
budowli, infrastruktury drogowej (m. in. znaków drogowych), obiektów małej architektury, wyposażenia placów 
zabaw, bramek, włazów do studzienek kanalizacyjnych, środków niskocennych w posiadaniu samoistnym lub 
zależnym z włączeniem sprzętu elektronicznego nieobjętego ubezpieczeniem w pkt. 3, budynków i budowli Skarbu 
Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego itp.;  

4. koszty poniesione na naprawę uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku kradzieży i/lub rabunku drzwi, zamków, 
okien, ścian, framug, systemów zabezpieczających itp. (droga włamania) – koszty pokrywane w ramach sumy 
ubezpieczenia, dotyczy także budynków i budowli Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego; 

5. w odniesieniu do wartości pieniężnych: kradzież z włamaniem, rabunek lub utrata w czasie przenoszenia lub 
przewożenia (w szczególności gdy pojazd, którym przewożone są środki pieniężne ulegnie wypadkowi i w wyniku 
zdarzeń z tym związanych środki pieniężne zostaną utracone). 

 
Należne odszkodowanie za szkody kradzieżowe wypłacane jest zgodnie z klauzulą likwidacyjną dotyczącą środków trwałych 
(A12) i automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających uszkodzonych lub 
zniszczonych podczas zdarzenia, do wysokości sum ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia. 

Zasady dotyczące pokrycia kosztów naprawy/wymiany zabezpieczeń dotyczą również sytuacji, gdy likwidacja zasadniczej 
szkody przebiega z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
Zabezpieczenia – opis stosowanych zabezpieczeń w załączniku nr 5. 
 
Klauzule obligatoryjne: 
reprezentantów (A1), automatycznego pokrycia (A2), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A3), płatności składki 
lub rat składki (A6), rozliczania składek (A7), warunków i taryf (A8), zgłaszania szkód (A9), rozstrzygania sporów (A10), 
likwidacyjna dotycząca środków trwałych (A12), zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (A15), 
odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia) (A17), informacje dotyczące ryzyka (A18), 
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ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego (A19), szybkiej likwidacji szkód (A21), 
oględzin po szkodzie (A22), niezawiadomienia w terminie o szkodzie (A31), pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia (A32), 
ubezpieczenia mienia znajdującego się na zewnątrz budynków (A33). 
 
Klauzule fakultatywne: 
funduszu prewencyjnego (B2), odstąpienia od roszczeń regresowych (B4), ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów 
(B5), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – zniesienie limitu odpowiedzialności (B13). 

Definicje klauzul zamieszczono w punkcie 7. Franszyza 
- Franszyza integralna: brak 
- Franszyza redukcyjna: brak 
- Udział własny: brak 

 
3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (ALL RISK)  

 
Przedmiot / system / sposób ustalenia sumy ubezpieczenia 
 

Sprzęt elektroniczny – stacjonarny 
będący w posiadaniu samoistnym lub 

zależnym 
Sumy stałe 

Wartość księgowa brutto zgodnie z 
załącznikiem nr 7 

SU: 10 669 560,94 PLN 

Sprzęt elektroniczny – przenośny 
będący w posiadaniu samoistnym lub 

zależnym 
Sumy stałe 

Wartość księgowa brutto zgodnie z 
załącznikiem nr 7 

SU: 283 381,91 PLN 

Koszty odtworzenia danych Pierwsze ryzyko 100.000 PLN* wg wartości odtworzeniowej 

Oprogramowanie Pierwsze ryzyko 300.000 PLN* wg wartości odtworzeniowej 
* Łączny limit dla wszystkich jednostek na jedno i wszystkie zdarzenia 

Zakres ubezpieczenia 
Zakres ubezpieczenia powinien objąć wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od 
Ubezpieczającego szkody, a w szczególności spowodowane przez: 

1. działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, błąd operatora, brak 
kwalifikacji, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, wady produkcyjne; 

2. działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego 
rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. 
gaszenia); 

3. działanie wody, tj. zalanie wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód podziemnych, 
powodzi, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, nieumyślne 
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów; 

4. działanie wiatru, lawiny, zapadanie i osuwanie ziemi, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu; 
5. zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenia w sieci instalacji elektrycznej; 
6. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, tj. działanie pola elektromagnetycznego, 

indukcji, itp.; 
7. kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm/dewastacja (dokonane lub usiłowane). 

 
Zakres terytorialny: 

• sprzęt stacjonarny – terytorium RP 
• Sprzęt przenośny – terytorium RP oraz innych państw Europy 

 
Klauzule obligatoryjne: 
reprezentantów (A1), automatycznego pokrycia (A2), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A3), 
przepięcia/przetężenia (A4), przewłaszczenia mienia (A5), płatności składki lub rat składki (A6), rozliczania składek (A7), 
warunków i taryf (A8), zgłaszania szkód (A9), rozstrzygania sporów (A10), sprzętu przenośnego (A11), likwidacyjna 
dotycząca środków trwałych (A12), odstąpienia od zasady proporcji (A14), zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
przeciwkradzieżowych (A15), kosztów dodatkowych   (A16),   odtworzenia  sumy  ubezpieczenia   (przywrócenia   sumy  
ubezpieczenia)  (A17),    informacje dotyczące ryzyka (A18), ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami 
ubezpieczonego (A19), składowania (A20), szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) (A21), oględzin po szkodzie (A22), 
ubezpieczenia drobnych robót budowlanych (A23), kradzieży zwykłej (A24), ubezpieczone koszty rzeczoznawców (A25), 
zastąpienia dla maszyn i urządzeń (A29), ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (A30),  
niezawiadomienia w terminie o szkodzie (A31), pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia (A32). 
 
Klauzule fakultatywne: 
likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (B1), funduszu prewencyjnego (B2), odstąpienia od odtworzenia mienia (B3), 
odstąpienia od roszczeń regresowych (B4), ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów (B5), terroryzmu (B6), kradzieży 
zwykłej (B12), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – zniesienie limitu odpowiedzialności (B13), ubezpieczone 
koszty rzeczoznawców – zwiększenie limitu do 100 000 zł (B15). 
Definicje klauzul zamieszczono w punkcie 7. Franszyzy / 
udziały własne: 
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Franszyza integralna: 200,00 zł w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia 
ubezpieczeniowego  uszkodzeniu  ulegnie  więcej  niż  jeden  ubezpieczony  przedmiot  stosuje  się  tylko  jedną 
franszyzę w wysokości 200,00 zł; 
Udział własny: tylko dla sprzętu przenośnego - udział własny 5% wartości szkody i nie więcej niż 500,00 zł, 
Nie dopuszcza się wprowadzania innych franszyz lub udziałów własnych poza wyżej określonymi. 
 

4. UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZEN IA (ROZBICIA)  
 
Przedmiot / system / sposób ustalenia sumy ubezpieczenia 
 

Szyby i inne przedmioty szklane 
Pierwsze ryzyko – do wyczerpania 
sumy ubezpieczenia niezależnie od 

liczby szkód 

 
Wartość odtworzeniowa 

 
Suma ubezpieczenia 
 

Szyby i inne przedmioty szklane, w tym w szczególności szyby okienne i drzwiowe, 
oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane, gabloty, tablice reklamowe, szyldy, neony, 
reklamy świetlne, lustra, witraże, instalacje oświetleniowe i iluminacyjne wykonane ze 

szkła, minerałów i ich imitacji lub tworzyw sztucznych itp. 

25.000 PLN* 

Koszty dodatkowe 5.000 PLN* 

 
* Łączny limit dla wszystkich jednostek na jedno i wszystkie zdarzenia 

Wysokość szkody ustalana na podstawie kosztów odtworzenia tj. zakupu lub naprawy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, 
tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów. 
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od rozbicia obejmuje także szyby i przedmioty szklane w budynkach 
Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego. 
 
Zakres ubezpieczenia 

1. szkody powstałe wskutek stłuczenia, rozbicia, pęknięcia ubezpieczonych przedmiotów;  
2. koszty dodatkowe, tj. m. in. koszty transportu związane z naprawieniem szkody, montażu i demontażu, ustawienia i 

rozebrania rusztowań, użycia dźwigu w celu wymiany lub naprawy ubezpieczonych przedmiotów, wykonania 
napisów, liter, rysunków, naklejek reklamowych na ubezpieczonych przedmiotach, usług ekspresowych, trwałego 
pokrycia oszkleń folią antywłamaniową i inną, itp. – ubezpieczenie dotyczy wszystkich lokalizacji Zamawiającego. 

 
Klauzule obligatoryjne: 
reprezentantów (A1), automatycznego pokrycia (A2), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A3), płatności składki 
lub rat składki (A6), rozliczania składek (A7), warunków i taryf (A8), zgłaszania szkód (A9), rozstrzygania sporów (A10), 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych (A15), odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy 
ubezpieczenia) (A17), informacje dotyczące ryzyka (A18), szybkiej likwidacji szkód (A21), oględzin po szkodzie (A22), 
ubezpieczenia drobnych robót budowlanych (A23), niezawiadomienia w terminie o szkodzie (A31), pierwszej aktualizacji 
sumy ubezpieczenia (A32). 
 
Klauzule fakultatywne: 
funduszu prewencyjnego (B2), odstąpienia od roszczeń regresowych (B4), ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów (B5), 
terroryzmu (B6), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – zniesienie limitu odpowiedzialności (B13). 
 
Definicje klauzul zamieszczono w punkcie 7. 

Franszyza 
– Franszyza integralna: brak 

– Franszyza redukcyjna: brak 

– Udział własny: brak 
 

5. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ  

System ubezpieczenia 
na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia – tzn. do wyczerpania sumy gwarancyjnej, niezależnie od liczby szkód. 

Klauzule obligatoryjne: 
reprezentantów (A1), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc (A3), płatności składki lub rat składki (A6), rozliczania 
składek (A7), warunków i taryf (A8), zgłaszania szkód (A9), rozstrzygania sporów (A10), informacje dotyczące ryzyka (A18), 
oględzin po szkodzie (A22), niezawiadomienia w terminie o szkodzie (A31). 
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Klauzule fakultatywne: 
funduszu prewencyjnego (B2), automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – zniesienie limitu odpowiedzialności (B13). 
Definicje klauzul zamieszczono w punkcie 7.  
Franszyza: 
– Franszyza integralna: brak 
– Franszyza redukcyjna: brak 
– Udział własny: brak 

a) Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami 

Przedmiot / system / sposób ustalenia sumy ubezpieczenia 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ponoszona przez Ubezpieczającego w myśl przepisów prawa, 
odpowiedzialność  cywilna deliktowa  i  kontraktowa  za   szkody  majątkowe  i  osobowe  wyrządzone  w związku z posiadanym, 
administrowanym, użytkowanym mieniem oraz prowadzoną działalnością obejmującą w szczególności: 
– wykonywanie zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.), 
– wykonywanie działalności statutowej, zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej albo realizacji 

na podstawie porozumień zawieranych z organami tej administracji, a także w trakcie realizacji zadań przez jednostki 
administracyjne powiatu, 

– administrowanie i zarządzanie mieniem w tym m.in. z tytułu: prowadzenia szatni, parkingów szkolnych oraz 
przyurzędowych, administrowania drogami publicznymi, wewnętrznymi itp., 

– organizowanie i prowadzenie imprez sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych itp., 
– prowadzenie działalności oświatowej, opiekuńczej i oświatowo – wychowawczej z włączeniem odpowiedzialności za 

stołówki oraz jadalnie. 
Ubezpieczenie obejmuje również szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa. 

Suma gwarancyjna: 
1 000.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

Trigger  
Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest zajście zdarzenia powodującego szkodę w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie 
roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia. 
Osoba trzecia – każda osoba pozostająca poza stosunkiem ubezpieczeniowym. 
Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także utracone 
korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 
(lucrum cessans). 
Szkoda rzeczowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo 
nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało 
uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans). 
Czysta strata finansowa rozumiana jako uszczerbek majątkowy nie będący szkodą osobową lub szkodą rzeczową. 

Zakres ubezpieczenia 

Zakres ochrony powinien objąć: 
a) odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową, rzeczową, 

czystą stratę finansową i związaną z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia Ubezpieczony jest zobowiązany, 
w myśl przepisów prawa – niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt, zbieg odpowiedzialności deliktowej  
i kontraktowej) - do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody; 

b) odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności statutowej wynikającej z wykonywania zadań publicznych 
określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 814, ze zm.), oraz 
w związku z posiadanym mieniem (w tym w związku z wynajmem mienia osobom trzecim), szkody wynikające lub 
powstałe w związku z prowadzoną działalnością oświatową, opiekuńczą i oświatowo – wychowawczą oraz posiadanym 
mieniem, zdarzenia, w następstwie których ubezpieczający zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa, do naprawienia 
szkody wyrządzonej uczniowi, wychowankowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub 
rozstroju zdrowia albo uszkodzenia lub zniszczenia mienia; 

c) szkody wynikłe w trakcie lub w związku z realizacją zadań własnych powiatu oraz zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej 
administracji, a także w trakcie lub w związku z realizacją tych wyżej wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne 
powiatu, 

d) szkody wynikłe z administrowania i zarządzania budynkami, z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim 
zarządzie Starostwa Powiatowego w Poznaniu oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne, 

e) czyste straty finansowe – podlimit: 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 
f) szkody powstałe na drogach wewnętrznych, ścieżkach rowerowych i ciągach komunikacyjnych przeznaczonych do ruchu pieszych 

nie będących drogami publicznymi w rozumieniu przepisów Ustawy o drogach publicznych, będących własnością 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego i/lub przez niego administrowanych/zarządzanych - podlimit: 100.000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia,  

g) szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w 
budynkach i poza nimi, centralnego ogrzewania, w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy – podlimit: 500.000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia, 

h) szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałe w czasie wykonywania prac oraz po 
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ich wykonaniu – odpowiedzialność cywilna kontraktowa wraz z wadliwym wykonaniem robót i usług (completed operations 
liability)– podlimit: 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej są objęte w 
szczególności roboty, które jednostki powiatu mogą wykonywać na rzecz innych podmiotów (np. gmin) na podstawie 
zawartych umów, 

i) szkody rzeczowe powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczający korzysta na podstawie 
najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy prawnej – podlimit: 200.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia, 

j)  szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, polegające na jego 
uszkodzeniu, zniszczeniu  lub  utracie  (w tym  w  szczególności w  związku z  prowadzeniem szatni)  –    podlimit: 100.000 
PLN, 

k) szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych   i innych, 
nie zależnie od miejsca imprezy, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający nie dysponuje harmonogramem imprez ze względu na ich 
sporadyczny, doraźny charakter – podlimit: 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia z włączeniem szkód powstałych 
podczas pokazów sztucznych ognii, 

l) szkody wyrządzone przez podwykonawców, szkody majątkowe i osobowe wyrządzone przez podwykonawców działających 
w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczonej działalności. Ubezpieczyciel zachowuje prawo regresu do 
podwykonawców – podlimit: 400.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

m) szkody powstałe w związku z prowadzeniem prac remontowych i modernizacyjnych w mieniu Ubezpieczonego związanych 
z bieżącym utrzymaniem tego mienia – podlimit: 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

n) szkody wzajemne, wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia – podlimit: 100.000 PLN, 
o) OC pracodawcy: odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom oparta na art. 444-446 KC. Ubezpieczenie 

ma zastosowanie, gdy na pracodawcy ciąży obowiązek zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć 
pracownika wraz z wynikłymi z takiego zdarzenia kosztami – podlimit: 400.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

p) odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV i WZW oraz 
spowodowane zatruciami pokarmowymi związanymi z prowadzeniem stołówek, jadalni, organizowaniem imprez itp., 

q) szkody z tytułu posiadania i utrzymywania placów zabaw, boisk sportowych, świetlic, basenów, drzewostanu itp., 
r)  szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej 

i rekreacyjnej w placówkach oświatowych oraz wychowawczych – podlimit: 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 
s) szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, 
t) szkody wyrządzone w mieniu należącym do pracowników Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (w tym szkody w pojazdach 

mechanicznych, pod warunkiem, iż pojazdy będą pozostawione w miejscach do tego przeznaczonych z wyłączeniem 
kradzieży pojazdów) w związku z posiadanym i administrowanym mieniem (w szczególności budynkami i budowlami), 

u) szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, 
v) szkody z tytułu posiadania mienia Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego – podlimit: 500.000 

PLN 
  w)   odpowiedzialność z tytułu organizowanych pobytów dzieci i młodzieży poza placówką oświatowo-wychowawczą, na terenie kraju i 

zagranicą (np. wycieczka szkolna, międzyszkolna/międzynarodowa wymiana młodzieży) – podlimit: 400.000 PLN, 
   z) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac 

społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych 
przez Urząd Pracy – podlimit 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

   z1) szkody wyrządzone przez wychowanków jednostek organizacyjnych należących do Powiatu Poznańskiego – podlimit: 
500.000 PLN, 

   z2) odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej, za szkody wyrządzone 
pensjonariuszom, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług 
medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w 
użyciu materiałów medycznych itp.) z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i 
HBV/HBS oraz pobierania krwi, podlimit: 500.000 PLN. 

b) Odpowiedzialność cywilna z tytułu administrowania i zarządzania drogami przez Zarząd Dróg Powiatowych w 
Poznaniu 

Długość i rodzaj dróg będących własnością oraz w zarządzie Powiatu Poznańskiego 

Rodzaj drogi Długość 

Drogi powiatowe pozamiejskie 669,450 km 

Drogi powiatowe miejskie 56,013 km 

W tym powiatowe twarde 

W tym powiatowe gruntowe 
671,732 km 
53,731 km 

Chodniki 261 km 

Ścieżki rowerowe powiatowe 22 km 

Przez drogę rozumie się wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z 
leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, a także 
drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem oraz utrzymaniem dróg. 
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Suma gwarancyjna: 
1.000.000 PLN na jedno i na  wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych będących własnością oraz 
w zarządzie Powiatu Poznańskiego lub jednostek organizacyjnych, jak również na wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji 
drogowej oraz przeznaczonej do parkowania, chodnikach, alejkach parkowych, wynikłe z winy Ubezpieczonych, a w 
szczególności wypadki na ww. terenach: 

a) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek złego stanu technicznego jezdni oraz pobocza drogi, chodników, 
wynikającego z uszkodzeń ich nawierzchni (ubytki, koleiny, przełomy, zapadnięcia części jezdni, zaniżenia, wyboje, wyrwy, 
zapadnięcia, sypki żwir itp.), 

b) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeszkód na jezdni (przedmioty, materiały porzucone lub naniesione na 
jezdnię, także rozlane ciecze itp.), 

c) odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek leżących (lub spadających) w pasie drogi w tym na jezdni lub poboczu drzew, 
konarów, gałęzi itp., 

d) odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienależytym utrzymaniem nawierzchni jezdni w okresie jesienno-
zimowym (śliskość pośniegowa, gołoledź), 

e) odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą lub pionową drogi spowodowaną 
zadrzewieniem lub zabudową itp., 

f) odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z brakiem lub uszkodzeniem włazów kanalizacji deszczowej i wpustów 
ulicznych lub nieodpowiednio uregulowaną wysokością, 

g) odpowiedzialność za szkody powstałe na skutek wadliwie działającej, mało drożnej lub niedrożnej kanalizacji deszczowej, 
h) odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku braku odpowiedniego znaku drogowego pionowego lub poziomego, 
i) odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z błędnym lub nieczytelnym oznakowaniem pionowym lub poziomym, 
j) odpowiedzialność za szkody wynikłe z awarii lub wadliwego działania sygnalizacji świetlnej, braku odpowiednich znaków 

drogowych, 
k) odpowiedzialność za szkody z powodu prowadzenia prac związanych z budową, przebudową, remontowych, 

modernizacyjnych oraz bieżącego utrzymania dróg, ulic i chodników prowadzonych przez Ubezpieczonego (jednostki 
Zamawiającego) w tym przy użyciu sprzętu specjalistycznego, 

l) odpowiedzialność   za   szkody   wyrządzone   osobom   trzecim      przez   podwykonawców   ubezpieczającego,    z 
zachowaniem prawa do regresu, 

m) wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, kładek (w szczególności szkody spowodowane 
oderwaniem części konstrukcji lub awarią konstrukcji), pomimo prowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

n) odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania pojazdów nie podlegających obowiązkowi rejestracji.  

Ponadto w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel jest zobowiązany do: 
– pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności 

bądź rozmiaru szkody, 
– zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na celu zapobieżenie zwiększeniu 

się szkody, 
– pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, w sporze prowadzonym na polecenie 

zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, 
– pokrycia niezbędnych kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego związanych z prowadzonymi przez Zarząd 

Dróg procesami w sprawach odszkodowań objętych ubezpieczeniem ubezpieczyciela, 
– pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami 

odszkodowawczymi, o ile zakład ubezpieczeń wyraził na to zgodę, 
Wyżej wymienione koszty nie są zaliczane w poczet sumy gwarancyjnej. Limit na powyższe koszty wynosi 10% sumy 
gwarancyjnej. 

Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć 
działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to zarządca drogi zobowiązany jest do niezwłocznego, nie dłużej 
niż w ciągu 72 godzin od powzięcia informacji o szkodzie lub zagrożeniu, oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda lub 
powstało zagrożenie. Zarządca drogi zobowiązuje się do usuwania zagrożeń, o których mowa wyżej w ciągu 7 dni od przyjętej i 
potwierdzonej na piśmie wiadomości o szkodzie lub zagrożeniach, chyba że warunki atmosferyczne lub możliwości techniczne zarządcy 
drogi nie pozwalają na usunięcie tych zagrożeń. Krótsze terminy określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia zostają wydłużone 
odpowiednio do 72 godzin i 7 dni. 

Brak oznakowania miejsca zagrożenia lub usunięcia zagrożenia w określonych powyżej terminach może skutkować ograniczeniem lub 
odmową udzielenia ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela tylko w odniesieniu do kolejnych szkód powstałych w tym samym 
miejscu po określonych powyżej terminach. 
Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg powiatowych lub drogi innych kategorii przejęte w zarządzanie przez zarządcę drogi na 
podstawie porozumień w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną  ubezpieczeniową. 

6. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: OC, NNW,  AC,  ASSISTA NCE 

1. Przedmiot ubezpieczenia: 
Pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” rejestracji w RP, stanowiące 
własność lub będące użytkowane przez niego na podstawie tytułu prawnego innego niż prawo własności (będące przedmiotem 
umowy leasingu, najmu, dzierżawy itp.); suma ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia dodatkowego i 
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specjalistycznego; wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący do 
utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu przed  
kradzieżą. 

  Wykaz pojazdów -  załącznik Nr 6 

2. Zakres ubezpieczenia: 

2.1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie z Ustawą o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. (Dz. U. z 2016, poz. 2060 z poźn. zm.) (OC) 
Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą  
Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa 
Dotyczy pojazdów: wszystkie pojazdy z załącznika nr 6 do SIWZ. 

UWAGA! 
Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia będą również pojazdy, co do których sąd orzekł przepadek na rzecz 
Powiatu Poznańskiego zgodnie z art. 130a ust. 10 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1260 ze zm.). Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej będzie dokonywane na takich samych warunkach jak ubezpieczenie 
pojazdów zawarte zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym.  
 

2.2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (NNW)  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje kierowców i pasażerów za szkody powstałe na terytorium Europy, w związku z ruchem 
pojazdu, jego zatrzymaniem i postojem jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, a także załadunku lub wyładunku 
pojazdu i przyczepy zespolonej z pojazdem, naprawy pojazdu oraz upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu. 
Suma ubezpieczenia: 15 000 zł/ 1 os. 

Obszar odpowiedzialności: Europa 
Dotyczy pojazdów: pojazdy z załącznika nr 6 do SIWZ z podaną sumą ubezpieczenia NNW 

2.3. Ubezpieczenie Autocasco (AC) 
Ubezpieczenie AC w zakresie pełnym z ryzykiem kradzieży: 

- minimalny zakres ubezpieczenia: uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem w wyniku nagłego działania siły 
mechanicznej (zetknięcie z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami) lub działania osób trzecich; 
uszkodzenie lub utrata w wyniku pożaru, pioruna, wybuchu, powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego, huraganu, 
osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego; kradzież pojazdu, jego części 
lub wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zaboru kradzieży, kradzieży wyposażenia lub próby kradzieży, 
uszkodzenia pojazdu w związku z potrzebą udzielenia pomocy medycznej; 

- suma ubezpieczenia nie umniejsza się o wypłacone odszkodowanie; 
- brak potrąceń amortyzacyjnych dla części zamiennych przy wycenie kosztów naprawy; 
- ubezpieczenie z wykupionym udziałem własnym; 
- naruszenie przez kierującego ubezpieczonym pojazdem przepisów Ustawy prawo o ruchu drogowym mówiących o 

przekroczeniu dozwolonej prędkości nie skutkuje zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania. 
 Wartość pojazdów: wg wartości brutto 
 Obszar odpowiedzialności: Europa 
 Dotyczy pojazdów: pojazdy z załącznika nr 6 do SIWZ z podaną sumą ubezpieczenia AC 

2.4.  Ubezpieczenie Assistance 

Zakres ubezpieczenia Assistance obejmuje co najmniej: 

W wariancie podstawowym: 
- organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) w ilości niezbędnej do dojechania 

do najbliższej stacji paliw w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa; 
- naprawę pojazdu na miejscu awarii lub wypadku, o ile naprawa będzie możliwa (z wyłączeniem kosztów materiałów i części); 
- pomoc w otwarciu pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia lub utraty kluczyków; 
- holowanie z miejsca wypadku lub awarii do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z 

pojazdu – nie stosuje się tzw. franszyzy kilometrowej, maksymalny limit holowania nie może być mniejszy niż 150 km; 
- pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego co najmniej do 3 dni w razie awarii, wypadku lub kradzieży ubezpieczonego 

pojazdu.  

Obszar odpowiedzialności: RP 
Dotyczy pojazdów: pojazdy z załącznika nr 6 do SIWZ z podanym okresem ubezpieczenia Assistance oraz zaznaczonym rodzajem 
wariantu - podstawowy. 
W wariancie rozszerzonym: 
- zdarzenia powstałe w wyniku wypadku (zderzenia z innym pojazdem, osobą, zwierzęciem lub przedmiotem, w wyniku, którego 

doszło do uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu), które jednocześnie uniemożliwiają kontynuowanie dalszej jazdy lub powrót do 
miejsca zamieszkania kierującego lub siedziby firmy oraz pomoc w przypadku awarii pojazdu lub jego kradzieży; 

- organizacja i pokrycie kosztów dostarczenia właściwego paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa) w ilości niezbędnej do dojechania 
do najbliższej stacji paliw w przypadku unieruchomienia pojazdu z powodu braku paliwa; 

- naprawę pojazdu na miejscu awarii lub wypadku, o ile naprawa będzie możliwa (z wyłączeniem kosztów materiałów i części); 
- pomoc w otwarciu pojazdu w przypadku zatrzaśnięcia lub utraty kluczyków; 
- holowanie z miejsca wypadku lub awarii do najbliższego warsztatu lub miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania z 
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pojazdu – nie stosuje się tzw. franszyzy kilometrowej, maksymalny limit holowania na terenie RP – bez limitu; 
- holowanie z miejsca wypadku lub awarii poza terytorium RP – maksymalny limit holowania nie może być mniejszy niż 1000 km; 
- pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego co najmniej do 7 dni w razie awarii, do 10 dni w razie wypadku lub kradzieży 

ubezpieczonego pojazdu, bez względu na odległość miejsca zdarzenia od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 

Obszar odpowiedzialności: Europa 
Dotyczy pojazdów: pojazdy z załącznika nr 6 do SIWZ z podanym okresem ubezpieczenia Assistance oraz zaznaczonym rodzajem 
wariantu – rozszerzony. 

3. Zasady zawierania umów 
3.1. Zastosowane stawki będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących do ubezpieczenia w trakcie roku. 
3.2. Odpowiedzialność cywilna 
Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte 
ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem 
rejestracji. 

3.3. Autocasco (AC) 
Pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania ubezpieczenia są objęte 
ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy. 
Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, wyrejestrowania lub z dniem 
zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 
Dodatkowe wyposażenie samochodów (np. Radiotelefon, sprzęt RTV) jest zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych 
pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki. 
Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Autocasco będzie następowało na podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku 
uszkodzeń oraz zaświadczeniu o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowo 
zakupionych – przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin. 

4. Likwidacja szkód: 
1. wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na uzgodniony zakres 

napraw z uwzględnieniem podatku VAT), 
2. oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia szkody, w przypadku 

braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez Wykonawcę lub warsztat 
dokonujący naprawy, 

3. zatwierdzenia przedstawionego kosztorysu naprawy dokonuje Wykonawca w ciągu 3 dni roboczych od jego 
dostarczenia pisemnie informując ubezpieczonego lub warsztat, w przypadku braku informacji, przedstawiony 
kosztorys uznaje się za zatwierdzony, 

4. kopia decyzji zamykającej szkodę zostanie przesłana do wiadomości ubezpieczającego oraz brokera uczestniczącego w 
likwidacji szkody. 

5. Wysokość franszyz/udziałów własnych:  
– Franszyza integralna: brak 
– Franszyza redukcyjna: brak 

– Udział własny: brak 

Klauzule obligatoryjne: 
płatności składki lub rat składki (A6), rozliczania składek (A7), warunków i taryf (A8), rozstrzygania sporów (A10), 
niezawiadomienia w terminie o szkodzie (A31). 

Klauzule fakultatywne (ubezpieczenie Autocasco): 
czynnika termicznego lub chemicznego (B7), odstąpienia od fotografowania pojazdów (B8), terminu dokonania oględzin (B9), 
badania technicznego (B10), wartości pozostałości (B11). 

Klauzula wyrównania okresów ubezpieczenia 
Zamawiający na dzień ogłoszenia przetargu posiada 76 pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności 
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Pojazdy te w znacznej większości posiadają wyrównany okres ubezpieczenia, tzn. są 
ubezpieczane na okres 1 stycznia do 31 grudnia (za wyjątkiem poz. 2, 9, 12, 45, 50, 58, 63 – wyrównanie okresu ubezpieczenia wg 
poniższych zasad). Celem Zamawiającego jest wyrównanie okresów ubezpieczenia we wszystkich pojazdach. 

Dla pojazdów w pozycjach 2, 9, 12, 45, 50, 58, 63 załącznika nr 6 – wykazu pojazdów, których okres ubezpieczenia rozpoczyna się w 
2018 r., składka w ofercie za ubezpieczenie OC dla tych pojazdów w I roku ubezpieczenia powinna zostać wyliczona za okres od 
początku okresu ubezpieczenia danego pojazdu wskazanego w załączniku nr 6 do dnia wyrównania okresu tj. 31.12.2018 r.  
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie świadczona w 12-
miesięcznym okresie ubezpieczenia, z możliwością wyrównania okresu ubezpieczenia, tj. do dnia 31.12.2018 r. Składka zostanie 
rozbita na 2 raty. Pierwsza rata zostanie naliczona za okres ochrony do 31.12.2018 r., natomiast druga rata naliczona za okres od 
01.01.2019 r. do końca rocznego okresu ubezpieczenia danego pojazdu, zostanie umorzona. Na okres 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r. 
oraz 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.  zostaną zawarte nowe polisy (z wyrównanym okresem ubezpieczenia).  
W przypadku ubezpieczenia NNW, AC oraz Assistance ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona zgodnie z okresem 
ubezpieczenia wyznaczonym w załączniku nr 6 – wykazie pojazdów tj. w okresie 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r. Na okres 01.01.2019 r. 
– 31.12.2019 r. oraz 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.  zostaną zawarte nowe polisy. 
Składki ubezpieczeniowe będą naliczane za faktyczny okres ubezpieczenia „co do dnia” proporcjonalnie w stosunku do rocznego 
okresu.
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7. KLAUZULE DO SIWZ 
Klauzule dodatkowe A1. - A34. mają charakter obligatoryjny. Brak akceptacji klauzul w  określonych ryzykach 
spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. 
Klauzule dodatkowe B1. – B19. mają charakter fakultatywny. 

A. KLAUZULE  OBLIGATORYJNE 

A1. Klauzula reprezentantów 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego. Dla 
celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy, które zgodnie z 
obowiązującymi przepisami lub statutem uprawnione są do zarządzania uprawnioną jednostką. Za szkody powstałe z winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób niebędących reprezentantami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego Ubezpieczyciel 
ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez te osoby. 
Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej. 

A2. Klauzula automatycznego pokrycia 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
1. Ochroną ubezpieczeniową w okresie ubezpieczenia określonym w polisie, objęte zostają wszelkie nowonabyte środki trwałe 
oraz środki trwałe, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji, modernizacji itp., do 
limitu ustalonego dla danego okresu rozliczeniowego, pod warunkiem zgłoszenia ich do Ubezpieczyciela w terminie 90 dni od 
dnia przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z ich posiadaniem. Polisy zostaną wystawione na podstawie odrębnej 
umowy zawartej w drodze zamówień uzupełniających. 
2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia 
składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka, w zależności, która z powyższych sytuacji 
zajdzie wcześniej. 
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia ponad sumę ubezpieczenia: 30% sumy ubezpieczenia danej jednostki organizacyjnej. 
Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. 

A3. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nowouruchamiane przez Ubezpieczającego miejsca 
prowadzenia działalności będą pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Termin zgłaszania do 
Ubezpieczyciela – 30 dni od daty utworzenia placówki. Polisy zostaną wystawione na podstawie odrębnej umowy zawartej w 
drodze zamówień uzupełniających. 
Dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności z tytułu wprowadzenia niniejszej klauzuli – 5.000.000 PLN. Dotyczy: 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej. 

A4. Klauzula przepięcia/przetężenia 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że rozszerza się ochroną ubezpieczeniową o szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem pioruna) oraz szkody 
wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego, tj. zmiany napięcia, natężenia, częstotliwości. Przedstawiona 
definicja przepięcia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą ww. zdarzenia. Limit do kwoty 500.000 
zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A5. Klauzula przewłaszczenia mienia 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa zostanie zachowana mimo 
przeniesienia własności ubezpieczonego mienia między jednostkami organizacyjnymi Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, 
lokalizacjami jednostek lub przeniesienia własności ubezpieczonego mienia na nowopowołane jednostki Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego oraz w przypadku przeniesienia mienia na bank, Ubezpieczyciela lub inny podmiot – jako zabezpieczenie 
wierzytelności. Ochrona zostaje zachowana również w przypadku przeniesienia własności mienia pomiędzy jednostkami 
samorządu terytorialnego. 
Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A6. Klauzula płatności składki lub rat składki  
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie 
jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze niewymagalnych; jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi 
składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki (rat składki) uważa 
się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem 
posiadania na rachunku wystarczających środków. 

Dotyczy: wszystkich ryzyk. 
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A7. Klauzula rozliczania składek 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy 
ubezpieczenia dokonywane będą w systemie „pro rata temporis” za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
Dotyczy: wszystkich ryzyk 

A8. Klauzula warunków i taryf  
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub 
podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy 
składek (stawki), obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 
Dotyczy: wszystkich ryzyk. 

A9. Klauzula zgłaszania szkód 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni 
ustawowo wolnych od pracy, nie wlicza się ich do 7-dniowego okresu na zgłoszenie szkody.  
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży 
zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej. 

A10. Klauzula rozstrzygania sporów 
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że spory wynikające z umów ubezpieczenia rozpatrują sądy 
właściwe dla siedziby Ubezpieczającego. 
Dotyczy: wszystkich ryzyk. 

A11. Klauzula sprzętu przenośnego 
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o 
szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (m. in. w laptopach), użytkowanym również poza miejscem 
ubezpieczenia. 
Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A12. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych  
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 
technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości odpowiednio do zgłoszonej wartości 
(odtworzeniowej lub księgowej brutto) utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia 
technicznego. W przypadku nie odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu szkody, 
do wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A13. Klauzula ograniczenia zasady proporcji odnośnie budynków i budowli (Leeway) 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji 
odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości, 
będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. 

A14. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji 
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku ubezpieczenia mienia (dotyczy majątku 
trwałego, urządzeń, wyposażenia i sprzętu elektronicznego) w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto lub 
wartości odtworzeniowej, nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane niedoubezpieczenie. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A15. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych 
we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych 
lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel 
wyznaczy Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w tym terminie nie 
zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak 
przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel 
nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla uznania 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. 
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A16. Klauzula kosztów dodatkowych 
z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione 
poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności w wysokości do 20% 
wartości szkody: 

a) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą, w przypadku bezpośredniego zagrożenia wystąpienia 
zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia; 

b) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia 
strat, w tym wynagrodzenie straży pożarnej, tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego rachunków; 

c) koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy pod warunkiem, że takie koszty są 
poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonych przedmiotach podlegających odszkodowaniu; 

d) koszty związane z odtworzeniem, osuszeniem dokumentacji ubezpieczającego w tym archiwalnej, która została zniszczona bądź 
uszkodzona na skutek zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. 

Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A17. Klauzula odtworzenia sumy ubezpieczenia (przywrócenia sumy ubezpieczenia) 
zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności w zakresie 
pokrytym niniejszą polisą, będzie jednorazowo odtworzony w przypadku szkody na wniosek Ubezpieczającego. 
Polisy zostaną wystawione na podstawie odrębnej umowy zawartej w drodze zamówień uzupełniających. Składka powstała do 
zapłaty z tego tytułu będzie naliczana w systemie pro rata temporis, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od 
sumy ubezpieczenia, o którą uległa obniżeniu suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności w rezultacie wystąpienia szkody.  
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb od stłuczenia. 

A18. Klauzula – informacje dotyczące ryzyka 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel uznaje, że podczas zawierania umowy były 
mu znane wszystkie niezbędne okoliczności i fakty, które są konieczne do oceny i akceptacji ryzyka, chyba że pewne 
okoliczności zostały świadomie zatajone przez Ubezpieczającego. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu elektronicznego 
od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej. 

A19. Klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu między lokalizacjami ubezpieczonego 
z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunkach ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową  maszyny, urządzenia i 
wyposażenie oraz niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego bądź będące w ich 
posiadaniu na podstawie tytułu prawnego od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu na terenie RP. Ochrona 
ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów, które spełniają łącznie następujące kryteria: 
- transport wykonywany jest pomiędzy lokalizacjami, w których Ubezpieczony lub Ubezpieczający prowadzi działalność, 
- transport wykonywany jest przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub osoby, za które ponoszą one odpowiedzialność, 
- transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego 
bądź będącego w ich posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 
Ubezpieczeniem nie są objęte jakiekolwiek szkody powstałe podczas lub w związku z transportem dokonywanym przez osoby 
trzecie na podstawie jakichkolwiek umów cywilnoprawnych, w szczególności umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o 
świadczenie usług logistycznych. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: pożar, bezpośrednie uderzenie 
pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i 
zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli; - wypadek, 
jakiemu uległ środek transportu, 
W odniesieniu do szkód powstałych wskutek kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu lub kradzieży z włamaniem  
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko wówczas, gdy środek transportu był zamknięty na zamki fabryczne i 
pozostawiony na terenie ogrodzonym stałym parkanem, zamkniętym i oświetlonym w porze nocnej oraz całodobowo 
dozorowanym. 
Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment 
zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych mających miejsce podczas 
załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem. 
Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody: 
- powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego 
z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku , jak również wskutek obciążenia środka transportu ponad 
dopuszczalna ładowność; 
- powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe; 
- powstałe wskutek nieprzystosowania danego środka transportu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia; 
- powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości; 
- powstałe wskutek złego stanu technicznego środka transportu; 
- powstałe w wyniku nietrzeźwości, stanu po użyciu alkoholu lub odurzenia narkotykami lub innymi podobnie działającymi 
substancjami osoby kierującej środkiem transportu lub użycia przez tę osobę środków farmaceutycznych lub leków po użyciu, 
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których przeciwwskazane jest kierowanie pojazdami; 
- powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości (posesji). Ponadto 
ochrona ubezpieczeniową nie obejmuje transportu obrazów i wszelkich innych dzieł sztuki oraz mienia załadowanego w stanie 
uszkodzonym i zdekompletowanym. 
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
Franszyza redukcyjna: 500 zł dla każdej szkody. 
Dotyczy: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk. 

A20. Klauzula składowania 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące. 
Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej 
poziomu gruntu. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A21. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy 
w celu zachowania ciągłości działalności Ubezpieczonego dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw tj. 
bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, bądź przez 
wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego typu szkód, poza dokumentami 
wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i 
przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Zakładu 
Ubezpieczeń elementów uszkodzonych podlegających wymianie. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży 
zwykłej, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. 

A22. Klauzula oględzin po szkodzie  
 z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w procedurze likwidacji szkód Ubezpieczyciel zobowiązuje 
się przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z rozszerzeniami do dokonania oględzin w ciągu pięciu dni roboczych od 
daty otrzymania zgłoszenia o szkodzie od Ubezpieczającego, natomiast w przypadku wszystkich pozostałych ubezpieczeń – w 
ciągu trzech dni roboczych. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej. 

A23. Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych  
 zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, 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 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 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, szyb od stłuczenia,  sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A24. Klauzula kradzieży zwykłej   
 z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko 
kradzieży zwykłej ubezpieczonych przedmiotów w czasie, kiedy znajdują się one w miejscu ubezpieczenia, pod warunkiem 
jednak, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej 
kradzieżą. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5.000 zł. 
Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A25. Klauzula – ubezpieczone koszty rzeczoznawców  
 z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wymienione 
poniżej koszty dla wszystkich objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej umowy miejsc ubezpieczenia. 
Na mocy niniejszej klauzuli ubezpieczyciel pokrywa koszty rzeczoznawców, które zgodnie z treścią umowy powinien ponieść 
ubezpieczający. 
Dla kosztu objętego ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego dodatku górną granicę odpowiedzialności zakładu 
ubezpieczeń stanowi uzgodniony w systemie „na pierwsze ryzyko” limit odpowiedzialności. 
Koszty, o których mowa wyżej będą pokryte przez ubezpieczyciela pod warunkiem, że ubezpieczający poniesie je w związku z 
jakąkolwiek szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową i doznaną przez podmioty ubezpieczone w ramach niniejszej umowy. 
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Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50.000 PLN.  
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A26. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia  
 Na podstawie zapisów niniejszej klauzuli w odniesieniu do budynków i budowli, których wartość odtworzeniowa została 
ustalona zgodnie zapisami określonymi w przedmiocie zamówienia, co na dzień powstania szkody może skutkować 
niedoubezpieczeniem poszczególnego środka trwałego ubezpieczonego w systemie sum stałych, ustala się dodatkową sumę 
ubezpieczenia prewencyjnego w celu uniknięcia skutków niedoubezpieczenia i podwyższenia wartości przedmiotu dotkniętego 
szkodą do wartości odtworzenia. 
Suma ubezpieczenia prewencyjnego wynosi 500 000 zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. 

A27. Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji  
 Na podstawie zapisów niniejszej klauzuli zostaje rozszerzona odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń o szkody w budynkach, 
budowlach, maszynach, urządzeniach oraz mieniu z nimi związanym wyłączonych z eksploatacji. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. 

A28. Klauzula poszukiwania przyczyn szkody  
 Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania przyczyn szkody 
oraz usunięcia skutków takich poszukiwań maksymalnie do wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych. 

A29. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń  
 W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, 
parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 
Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości przedmiotu przyjętego do ubezpieczenia. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A30. Klauzula ubezpieczenia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie  
z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych 
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, 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 1 000 000 zł w okresie ubezpieczenia. 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. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

A31. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń skutki 
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. 
Dotyczy: wszystkich ryzyk. 

A32. Klauzula pierwszej aktualizacji sumy ubezpieczenia  
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Jeżeli Zamawiający zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej tj. po zebraniu danych a jednocześnie przed początkiem okresu ubezpieczenia wynikającego z SIWZ, Wykonawca 
obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Zamawiający zobowiązany jest do 
aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiedzialność 
Wykonawcy - na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 10% łącznej (na dzień 
zgłoszenia) sumy ubezpieczenia danej jednostki organizacyjnej. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy 
ubezpieczenia związane ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych. 
Polisy zostaną wystawione na podstawie odrębnej umowy zawartej w drodze zamówień uzupełniających. 
Klauzula ma zastosowanie do każdego z okresów rozliczeniowych. 
Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów od stłuczenia. 
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A33. Klauzula ubezpieczenia mienia znajdującego się na zewnątrz budynków 
Strony uzgodniły, że: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) znajdującym na zewnątrz 

budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane 
jest do przechowywania/użytkowania na zewnątrz budynków. 

2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt 1 rozszerza się o ryzyko kradzieży, w tym kradzieży bez 
widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności wynosi 50 000 PLN. 

Dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży 
zwykłej. 

A34. Klauzula kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym 
Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęto dodatkowo wszelkie szkody w mieniu otaczającym należącym do Ubezpieczonego, które są 
konsekwencją szkód w przedmiotach objętych ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.  
Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 500 000 PLN. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

B. KLAUZULE FAKULTATYWNE  

B1. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym (fakultatywna)  
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że odszkodowanie wypłacane jest w wartości odtworzenia 
(maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość 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, 
niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.  
Dotyczy: sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

B2. Klauzula funduszu prewencyjnego (fakultatywna)  
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz 
prewencyjny w wysokości 10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. Środki z funduszu 
prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje 
Ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. 
Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu. 

      Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży 
zwykłej, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 
odpowiedzialności cywilnej.  

B3. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia (fakultatywna)  
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, 
zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania 
bądź nie uchyli się od odpowiedzialności. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak, jakby nastąpiła naprawa, zakup 
bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. 
wypłata w miejsce zastąpienia). 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

B4. Klauzula odstąpienia od roszczeń regresowych (fakultatywna)  
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ubezpieczyciel odstępuje od występowania z roszczeniami 
regresowymi w stosunku do pracowników Ubezpieczonego. 
Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub 
spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z 
ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca, za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub wolontariusza, 
któremu ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, szyb 
od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

B5. Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów (fakultatywna)  
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony ustaliły, iż 
ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe bezpośrednio wskutek strajków, 
zamieszek i rozruchów. 
Przez strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia żądań ekonomicznych lub politycznych. 
Przez zamieszki uważa się gwałtowne demonstracje oraz związane z tym zakłócenia porządku publicznego wywołane przez grupę ludzi 
liczącą nie mniej niż 30 osób, dopuszczających się aktów agresji wobec osób i/ lub ubezpieczonych budynków/ lokali. Zamieszki to 
również nielegalne akcje grupy osób wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego. 
Przez rozruchy, uważa się gwałtowne demonstracje grupy osób, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek. 
Limit odpowiedzialności 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, szyb 
od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
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B6. Klauzula terroryzmu (fakultatywna) 
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i 
ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest działanie osób, grupy osób lub 
organizacji, mające podłoże polityczne, religijne, ideologiczne lub inne o podobnym charakterze, podejmowane w celu zastraszenia 
społeczeństwa lub jego części i/lub wywarcia wpływu na rząd lub inne władze polityczne przez użycie siły; ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje szkody powstałe w wyniku: 
pożaru, eksplozji, uderzenia lub upadku statku powietrznego oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, 
będącej bezpośrednim następstwem ataku terrorystycznego. 
Limit odpowiedzialności – 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy: ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, szyb i innych przedmiotów szklanych od 
stłuczenia (rozbicia). 

B7. Klauzula czynnika termicznego lub chemicznego (fakultatywna)   
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Wykonawca (Ubezpieczyciel) rozszerza odpowiedzialność o szkody spowodowane wskutek nagłego działania czynnika termicznego 
lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu lub wnętrza pojazdu. 
Dotyczy: ubezpieczenia Autocasco. 

B8. Klauzula odstąpienia od fotografowania pojazdów (fakultatywna)   
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Dla pojazdów ubezpieczanych w zakresie AC/KR i nowowstępujących do ubezpieczenia w zakresie AC/KR, Ubezpieczyciel odstępuje 
od wymogu fotografowania pojazdów w przypadku, jeżeli pojazd był dotychczas ubezpieczony w zakresie AC/KR i nie miała miejsca 
przerwa w ubezpieczeniu AC/KR przed rozpoczęciem ochrony lub jest pojazdem nowym zakupionym w autoryzowanym salonie na 
podstawie faktury zakupu, lub będącym w użytkowaniu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności (będącym 
przedmiotem umowy leasingu, najmu, dzierżawy itp.). 
Dotyczy: ubezpieczenia Autocasco. 

B9. Klauzula terminu dokonania oględzin (fakultatywna)  
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ustala się, że w przypadku powstania szkody, której usunięcie jest niezbędne do normalnego funkcjonowania Zamawiającego 
(Ubezpieczającego), Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązuje się do dokonania oględzin w terminie 2 dni roboczych od daty 
zgłoszenia szkody. W przypadku braku oględzin przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem sporządzonym przez  
Wykonawcę lub warsztat dokonujący naprawy. 
Dotyczy: ubezpieczenia Autocasco. 

B10. Klauzula badania technicznego (fakultatywna)  
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Wykonawca (Ubezpieczyciel) odpowiada za szkody powstałe w pojazdach nieposiadających ważnego badania technicznego, o ile od 
dnia upływu terminu ważności badania technicznego pojazdu nie upłynęło więcej niż 30 dni i stan techniczny pojazdu nie miał wpływu 
na powstanie szkody.  
Dotyczy: ubezpieczenia Autocasco. 

B11. Klauzula wartości pozostałości (fakultatywna)  
o treści: z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we 
wniosku i ogólnych(szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku wystąpienia szkody całkowitej z Autocasco, w której występują pozostałości pojazdu, w przypadku braku możliwości ich 
zbycia przez Ubezpieczającego po cenie ustalonej przez Ubezpieczyciela, odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości różnicy 
pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody, a najwyższą uzyskaną przez Ubezpieczającego ofertą odkupu pozostałości. Na wniosek 
Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel udzieli pomocy w zagospodarowaniu pozostałości po szkodzie. 
Dotyczy: ubezpieczenia Autocasco. 

B12. Klauzula kradzieży zwykłej  – zwiększenie limitu do 20 000 PLN (fakultatywna)  
Akceptacja treści klauzuli kradzieży zwykłej nr A24 ze zmianą polegającą na zwiększeniu limitu odpowiedzialności z 5 000 
PLN na 20 000 PLN. 

B13. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – zniesienie limitu odpowiedzialności (fakultatywna)  
Akceptacja treści klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc nr A3 ze zmianą polegającą na zniesieniu limitu 
odpowiedzialności w wysokości 5 000 000 PLN. 

B14. Klauzula przepięcia/przetężenia – zwiększenie limitu do 700 000 PLN (fakultatywna)  
Akceptacja treści klauzuli przepięcia/przetężenia nr A4 ze zmianą polegającą na zwiększeniu limitu odpowiedzialności z 500 000 
PLN na 700 000 PLN. 

B15. Klauzula – ubezpieczone koszty rzeczoznawców – zwiększenie limitu do 100 000 PLN (fakultatywna)  
Akceptacja treści klauzuli – ubezpieczone koszty rzeczoznawców nr A25 ze zmianą polegającą na zwiększeniu limitu 
odpowiedzialności z 50 000 PLN na 100 000 PLN. 
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B16. Klauzula poszukiwania przyczyn szkody – zwiększenie limitu do 200 000 PLN (fakultatywna)  
Akceptacja treści klauzuli poszukiwania przyczyn szkody nr A28 ze zmianą polegającą na zwiększeniu limitu odpowiedzialności 
z 100 000 PLN na 200 000 PLN. 

B17. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia – zwiększenie limitu do 1 000 000 PLN (fakultatywna)  
Akceptacja treści klauzuli prewencyjnej sumy ubezpieczenia nr A26 ze zmianą polegającą na zwiększeniu limitu 
odpowiedzialności z 500 000 PLN na 1 000 000 PLN. 

B18. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych (fakultatywna) 
 Ubezpieczyciel pokrywa szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i 
urządzeniach elektroenergetycznych. Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające jej 
prawidłowe funkcjonowanie  wskutek: 

1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych, 
2) zmiany napięcia zasilania, 
3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii, 
4) uszkodzenia izolacji, 
5) zwarcia, 
6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz. 

Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych: 
a. w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych przed zawarciem Umowy, 
b. w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub dystrybutora, 
c. w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych, 
d. w odgromnikach, miernikach, licznikach, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, żarówkach, lampach oraz innych częściach i 

materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego 
użytkowania, 

e. w wyniku naturalnego zużycia, 
f. w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych w związku z planowanymi okresowymi 

badaniami eksploatacyjnymi. 
W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłaca się do wartości odtworzeniowej nowej. Limit odszkodowania 500.000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 B19. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych (fakultatywna) 
Ubezpieczyciel pokrywa szkody mechaniczne powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach i 
urządzeniach. Przez szkodę mechaniczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające jej prawidłowe 
funkcjonowanie wskutek: 
1) błędu w obsłudze, 
2) wad produkcyjnych, 
3) przyczyn  eksploatacyjnych. 
W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłaca się do wartości odtworzeniowej nowej. Limit odszkodowania 100.000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
Dotyczy: ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
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Załącznik nr 2 

Nazwa i  adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………… 

tel./ faks, e-mail: 

…………………………………………………………… 

 

 

…..................................................... 
(miejscowość i data) 

 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
POWIAT POZNA ŃSKI 

ul. Jackowskiego 18 
60-509 Poznań 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o wszczęciu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Poznańskiego i podległych 

jednostek organizacyjnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oferujemy realizację zamówienia za cenę*:  

Cena: ……………………..…………..……….zł,   

słownie……………………………………………………….………………………………………………….. 

w tym: 

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

2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłe: …….……………. zł 

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

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

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

rozszerzeniami:         …….……………. zł 

6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami przez Zarząd Dróg 

Powiatowych:         …….……………. zł 

7) ubezpieczenia komunikacyjne:       …….……………. zł 

Akceptuję następujące klauzule fakultatywne: 
 

Nr 
klauzuli  

Nazwa klauzuli TAK/NIE **  Punktacja 

 KLAUZULE FAKULTATYWNE  

B1. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym  3 pkt. 

B2. Klauzula funduszu prewencyjnego  3 pkt. 

B3. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia  1 pkt. 

B4. Klauzula odstąpienia od roszczeń regresowych  1 pkt. 

B5. Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek i rozruchów  1 pkt. 

B6. Klauzula terroryzmu  1 pkt. 

B7. Klauzula czynnika termicznego lub chemicznego  1 pkt. 

B8. Klauzula odstąpienia od fotografowania pojazdów  1 pkt. 

B9. Klauzula terminu dokonania oględzin  1 pkt. 

B10. Klauzula badania technicznego   1 pkt. 

B11. Klauzula wartości pozostałości   1 pkt. 

B12. Klauzula kradzieży zwykłej – zwiększenie limitu do 20 000 PLN  3 pkt. 

B13. 
Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – zniesienie limitu 
odpowiedzialności  

 
1 pkt. 
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B14. Klauzula przepięcia/przetężenia – zwiększenie limitu do 700 000 PLN  1 pkt. 

B15. Klauzula – ubezpieczone koszty rzeczoznawców – zwiększenie limitu do 100 
000 PLN 

 
1 pkt. 

B16. Klauzula poszukiwania przyczyn szkody – zwiększenie limitu do 200 000 PLN 
 

1,5 pkt. 

B17. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia – zwiększenie limitu do 1 000 000 
PLN 

 1,5 pkt. 

B18. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych  3 pkt. 

B19. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód mechanicznych  3 pkt. 
 
 
Wysokość franszyz i udziałów własnych: 

 
 

Dopuszczalne techniczne środki ograniczenia odpowiedzialności 
Wpisać „BRAK” gdy zniesiono 
Wpisać „ZASTOSOWANO” 

gdy wprowadzono*** 

Franszyza integralna: 200,00 zł w szkodzie, przy czym jeżeli wskutek 
zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden 
ubezpieczony przedmiot stosuje się tylko jedną franszyzę w wysokości 200,00 zł 

 

 

Udział własny: tylko dla sprzętu przenośnego -  udział własny 5% wartości szkody,  

nie więcej niż 500,00 zł  

Oświadczamy, że: 
1. Zamówienie będziemy realizować w terminie do 31.12.2020 r.;  
2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w tym, z warunkami przystąpienia 

do postępowania określonymi w SIWZ i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie informacje 
niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 
4. Załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej 

oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami 

wszystkich dokumentów składających się na SIWZ; 
6. Wadium wnieśli śmy w dniu ………….. w formie ………………………W przypadku wniesienia wadium 

w formie pieniężnej (przelew) prosimy o jego zwrot na konto o nr: ……………………………………………….; 
7. Nasza oferta składa się z ............ kolejno ponumerowanych stron; 
8. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ....................................................................................... 

2) ....................................................................................... 

3) .......................................................................................   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ............................................................................. 
                                                  (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
* Cena oferty winna zostać obliczona z uwzględnieniem wymagań określonych w Rozdziale XIII SIWZ. 
**   Niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca nie akceptuje danej klauzuli fakultatywnej. 
***Niewypełnienie pola oznaczać będzie, że Wykonawca wprowadza ograniczenia odpowiedzialności.  
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Załącznik nr 3 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOK UMENTU ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie 
wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia1. Adres 
publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiaj ące jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę 
podać inne informacje umożliwiaj ące jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. 
adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do 
utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  [   ] 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: [   ] 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli 
dotyczy)5: 

[   ] 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien 
wypełnić wykonawca. 
 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiaj ących : wstępne ogłoszenie informacyjne  wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się 
o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu . 
W przypadku podmiotów zamawiaj ących : okresowe ogłoszenie informacyjne  wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu  lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania . 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać 
nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotycz ące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 
wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem pracy 
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy 
będzie realizował zamówienie w ramach programów 
zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą 
dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców 
lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach 
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić 
i podpisać część VI.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 

                                                 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsi ębiorstwo:  przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej ni ż 10 osób  i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów EUR . 
Małe przedsi ębiorstwo:  przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej ni ż 50 osób  i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR . 
Średnie przedsi ębiorstwa: przedsi ębiorstwa, które nie s ą mikroprzedsi ębiorstwami ani małymi przedsi ębiorstwami  i które 
zatrudniaj ą mniej ni ż 250 osób  i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR  lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 
milionów EUR . 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, 
proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakuj ące informacje 
w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności 
od przypadku.  
WYŁ ĄCZNIE je żeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umożliwi ą instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 
udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-
ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 
Adres pocztowy: [……] 
Telefon: [……] 
Adres e-mail: [……] 
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, 
zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) 
kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części 
III , należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących 
bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w 
przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o 
wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z 
podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost 
tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz 
informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii 
podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 
1. udział w organizacji przestępczej13; 
korupcja 14; 
nadużycie finansowe15; 
przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 
pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 
praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 
Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w 
art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek  osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 
uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok z jednego z wyżej 
wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed 
najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia 
określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 
on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]   
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-
ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 21 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął 
środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia22 
(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania 
przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników 
państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 
lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje 
również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 
48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 
164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo 
lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w 
sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 
25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. 
L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno 
wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 
państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 
członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została w nim 
bezpośrednio określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, 
dokonując płatności należnych podatków lub składek 
na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając 
wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje 
na ten temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być 
zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. 
Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może 
obejmować kilka ró żnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

                                                 
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia 
bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
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Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 
sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych27; 
lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji ? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny 
sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

                                                 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się 
obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w 
stanie zrealizować zamówienie. 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 
umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji 
braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji 
spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 
wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 
nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 31 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z 
podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym , czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca 
może ograniczyć się do wypełnienia sekcji αααα w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym 
lub handlowym prowadzonym w państwie 
członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o 
której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] 
[] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący: 
i/lub  
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 
określonym w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby 
lat obrotowych jest następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 
wymagany okres, proszę podać datę założenia 
przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 
działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że 
aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) 
wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y36 – oraz 
wartość): 
[……], [……] 37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 
Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu. 
Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 
1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu 
do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

                                                 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
38 Instytucje zamawiające mogą wymaga ć, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszcza ć legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad  pięciu lat. 
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1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego rodzaju 
lub wyświadczył następujące główne usługi 
określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu 
proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 
    

 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 
następujących pracowników technicznych lub służb 
technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 
oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 
zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: 
Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli 42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności także 
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, 
jak również środków kontroli jako ści? 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 
mógł stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami 
technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

                                                 
39 Instytucje zamawiające mogą wymaga ć, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszcza ć legitymowanie się doświadczeniem 
sprzed ponad  trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich  odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego 
wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, 
właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
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10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część (procentową) 
zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i 
którym nie musi towarzyszyć świadectwo 
autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty  
lub agencje kontroli jako ści o uznanych 
kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów 
poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zostały określone w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 
inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, 
w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania 
jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, 
poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów 
określonych systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne 
środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……] 

 

                                                 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił  zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz  polega na 
zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych 
podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikuj ących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te 
informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie 
dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i 
partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 
być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 
wykonawca posiada wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla każdego z 
nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): [……][……][……]46 

Część VI: O świadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe 
oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i 
inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią 
dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały 
przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi 
temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 4.1 

Umowa – Projekt 

zawarta w Poznaniu w dniu ................... 2017 r., pomiędzy: 

Powiatem Poznańskim z siedzibą w Poznaniu (60-509), ul. Jackowskiego 18, NIP 7811840766, w imieniu którego, 

w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, działają: 

1. ………………………………. – ……………………………………………. 

2. ………………………………. – ……………………………………………. 

przy kontrasygnacie …………………………………………….... 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 

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

zwanym w dalszej części umowy  Wykonawcą.  

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), została zawarta umowa 

następującej treści: 

§1 

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ) w ramach następujących ubezpieczeń: 

− mienia od ognia i innych zdarzeń losowych; 

− mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej; 

− sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (all risk); 

− szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia); 

− odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanej działalności i posiadanego mienia wraz z rozszerzeniami; 

− odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i zarządzania drogami przez Zarząd Dróg Powiatowych; 

− komunikacyjne. 

§2 

Strony postanawiają, że poszczególne polisy będą zawierane i wykonywane za pośrednictwem Brokera 

Ubezpieczeniowego Powiatu Poznańskiego – KJF Broker Sp. z o.o., ul. Rolna 7/7A, 61-513 Poznań. 

§3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych bądź 

certyfikatów zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

§4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczenia nie później niż w terminie 21 dni od początku 

okresu ubezpieczenia, określonego w SIWZ (nie dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych). 

2. Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielenia ochrony poprzez  wystawienie 

dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego. 

3. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych winny być wystawione nie później niż 7 dni przed początkiem okresu 

ubezpieczenia. 

§5 

1. Integralną część niniejszej umowy stanowi SIWZ wraz z załącznikami, w której został dokładnie opisany przedmiot 

zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu ubezpieczenia co do poszczególnych ryzyk i klauzule obligatoryjne, które 

zostają włączone do umowy ubezpieczenia oraz załącznik nr 1 do umowy – wykaz składek za ubezpieczenia 

komunikacyjne. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi również złożona przez Wykonawcę oferta wraz z wszystkimi załącznikami. 

3. Sposób świadczonej usługi ubezpieczeniowej i jej zakres, w tematyce określonej w §1 precyzują postanowienia 

zawarte w SIWZ i ofercie, potwierdzone niniejszą umową, a także ogólne warunki ubezpieczeń. 

§6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają 

zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, tj.: 

1) OWU ….................................................................................................................... 

2) OWU ….................................................................................................................... 

3) OWU ….................................................................................................................... 

oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
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2. OWU Wykonawcy, w zakresie ryzyk objętych niniejszą umową, obowiązują, o ile warunki przewidziane w niniejszej 

umowie lub SIWZ nie wprowadzają odrębnych uregulowań. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy uregulowania 

te odbiegałyby na niekorzyść Zamawiającego, w stosunku do warunków określonych w ogólnych warunkach 

ubezpieczeń. W takim wypadku zastosowania znajdą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego. 

§7 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres od …………………………………….. 

 

§8 

1. Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ….......................... zł 

(słownie:…...................................................................). 

2. Płatność składki o której mowa w ust. 1 dokonana będzie przelewem na konto Wykonawcy zgodnie z poniższym 

harmonogramem. 

1) I rok ubezpieczenia: 

a) I rata w wysokości 1/6 należnej składki łącznej płatna do dnia 31.01.2018 r., 

b) II rata w wysokości 1/6 należnej składki łącznej płatna do dnia 30.06.2018 r. 

2) II rok ubezpieczenia  

a) I rata w wysokości 1/6 należnej składki łącznej płatna do dnia 31.01.2019 r., 

b) II rata w wysokości 1/6 należnej składki łącznej płatna do dnia 30.06.2019 r. 

3) III rok ubezpieczenia  

a) I rata w wysokości 1/6 należnej składki łącznej płatna do dnia 31.01.2020 r., 

b) II rata w wysokości 1/6 należnej składki łącznej płatna do dnia 30.06.2020 r. 

3. Składka za ubezpieczenia opłacana będzie zgodnie ze stawkami przedstawionymi w ofercie przetargowej, przy czym 

stawki te obowiązują przez cały okres ubezpieczenia i są zachowane dla majątku ubezpieczanego przy realizacji 

zamówień uzupełniających. 

4. Niezapłacenie przez Zamawiającego kolejnej raty składki w terminie przewidzianym w ust. 2 bądź w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

§9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 

umowy w następujących sytuacjach: 

1) w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo 

wezwania Zamawiającego na piśmie, 

4) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w §4 umowy. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należytego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Jeżeli odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt 2-4 nastąpi z winy Wykonawcy, w takim wypadku zobowiązany 

jest on do zwrotu składki za okres, w którym umowa będzie nierealizowana oraz zapłacić karę umowną w wysokości 

30% składki łącznej określonej w §8 ust. 1. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

§10 

1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo zamówień publicznych lub 

te, które Zamawiający przewidział, tj.: możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1, 

w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 

2. Z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 może wystąpić każda 

ze Stron, od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. 

3. We wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 Wykonawca winien wykazać wpływ zmian 

przepisów na koszty wykonania zamówienia, przedstawiając szczegółowe wyliczenia oraz uzasadnienie wpływu tych 

przepisów na dotychczasowe wynagrodzenie.  
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4. Zmiana Umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących podstawą 

jej dokonania. 

5. Zmiana, o której mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia należnego za realizację 

pozostałej do wykonania części Przedmiotu Umowy. 

6. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy rozumieć 

sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 

zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej 

odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

7. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt 3), przez pojęcie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia należy rozumieć sumę 

wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 

cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych 

na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę  z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia 

w życie zmiany, części zamówienia, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

8. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian przepisów na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, 

Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmiany wynagrodzenia.  

9. W przypadku niewystarczającego uzasadnienia, Zamawiający ma prawo nie wyrazić zgody na dokonanie zmian Umowy. 

10. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§11 

Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez są właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§12 

Umowę sporządzono w 5 jednobrzmiących egzemplarzach, 4 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                     WYKONAWCA 
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Załącznik nr 4.2 

 
Wykaz składek za ubezpieczenia komunikacyjne 

 

 Składka za 2018 r. Składka za 2019 r. Składka za 2020 r. 

Lp. 
Nr rej.  OC NNW AC ASS OC NNW AC ASS OC NNW AC ASS 

1 PO 356GJ             

2 PO 4S390 
Składka za okres 
24.05.2018 r.- 
31.12.2018 r. 

           

3 PO 357GJ             

4 PO 711ET             

5 PO 661ET             

6 PO 149EW             

7 PO 041A    X    X    X 

 8 PO 038A    X    X    X 

 9 PO 1Y612 
Składka za okres 
12.04.2018 r.- 
31.12.2018 r. 

  X    X    X 

  10 PO 545YC  X  X  X  X  X  X 

11 PO 9804Y  X  X  X  X  X  X 

12 PO 2Y004 
Składka za okres 
25.05.2018 r.- 
31.12.2018 r. 

X  X  X  X  X  X 

13 PO 8673Y  X  X  X  X  X  X 

14 PO 8736Y  X  X  X  X  X  X 

15 Brak    X    X    X 

16 PO 8737Y  X  X  X  X  X  X 

17 PO 7507Y  X  X  X  X  X  X 

18 Brak  X  X  X  X  X  X 

19 Brak 
 

X X X  X X X  X X X 

20 PO 8676Y  X X X  X X X  X X X 
21 Brak  X  X  X  X  X  X 
22 PO 856K    X    X    X 
23 PO 104J    X    X    X 

24 PO 699TG 
            

25 PO 199TG             

26 PO 616YJ  X  X  X  X  X  X 

27 Brak  X  X  X  X  X  X 
28 PO 614YJ  X  X  X  X  X  X 

29 PO 609YJ  X  X  X  X  X  X 

30 PO 7M153             

31 PO 7M248             

32 PO 078RR             

33 PO 836VN             
34 PO 855PS             
35 PO 757XT             
36 PO 935YT  X  X  X  X  X  X 
37 PO 6G435             

38 PO 1H236             

39 PO 924YT 
 X  X  X  X  X  X 

40 PO 226YU  X  X  X  X  X  X 
41 PO 103YV  X  X  X  X  X  X 

42 PO 815YV  X  X  X  X  X  X 
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43 PZ 7756N 
            

44 PZ 2261H             

45 PO 143KR 
Składka za okres 
23.05.2018 r.- 
31.12.2018 r. 

           

46 PZ 6655M             

47 PZ 6654M             

48 PWX 4972      X X   X X   X X 

49 PNP 7508  X X X  X X X  X X X 

50 PZ 273LU 
Składka za okres 
28.11.2018 r.- 
31.12.2018 r. 

           

51 PZ 45430  X
 

X
 

X
 

 X  X  X  X 

52 PZ 0971M             

53 PO 052PY             

54 PO 057VM             

55 PO 609CP             

56 PO 4L134             

57 PO 833VX             

58 PO 6R543 
Składka za okres 
31.03.2018 r.- 
31.12.2018 r. 

           

59 PZ 14811             
60 PZ 7306A             

61 PNT 8779   X X   X X   X X 

62 PZ 0648F 
            

63 PZ 256HU 
Składka za okres 
15.05.2018 r.- 
31.12.2018 r. 

           

64 brak   X X   X X   X X 

65 PZ 73759             

66 PZ 170AC             

67 PO 819GG             

68 PO 264SE             

69 PO 265SE             

70 PO 341SE             

71 PO 055UE             

72 PO 533RE             

73 PO 488TV             

74 PO 4F303             

75 PO 1PO17             

76 PO 9U037             

 


