SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiajacy:
Powiat Poznanski,

60-509

Poznan, ul. Jackowskiego

18

Przedmiot zamówienia:
Ubezpieczenie

majatku oraz odpowiedzialnosci
i podleglych

jednostek

cywilnej

Powiatu Poznanskiego

organizacyjnych.

Specyfikacja zawiera:
Sekcja A - Instrukcja dla Oferentów
Sekcja B Przedmiot zamówienia,
Sekcja C Zalaczniki

-

Sekcja

A

- Instrukcja

dla Oferentów

I. Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 117), zwana dalej
Prawem zamówien publicznych.
II. Tryb postepowania
Przetarg nieograniczony o wartosci ponizej 60.000 EURO.
III. Przedmiot zamówienia
1. Ubezpieczenie majatku oraz odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Poznanskiego i podleglych jednostek
organizacyjnych.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a. ubezpieczenie mienia (budynków, budowli, wyposazenia, wartosci pienieznych) od ognia i
innych zdarzen losowych,
b. ubezpieczenie mienia (wyposazenia, wartosci pienieznych) od kradziezy z wlamaniem,
rabunku i dewastacji,
c. ubezpieczenie szyb okiennych i drzwiowych od stluczenia,
d. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej.
3. Wykaz jednostek, szczególowy zakres przedmiotu zamówienia, warunki ubezpieczenia wymagane
przez Zamawiajacego oraz warunki dodatkowe podlegajace ocenie okreslone zostaly w Sekcji B
SIWZ.
4. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
5. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
IV. Termin realizacji zamówienia
1. Wymaganym terminem realizacji zamówienia jest okres 16 miesiecy, tzn. od dnia 01.09.2006 r. do
dnia 31.12.2007 r.
2. Poszczególne jednostki organizacyjne moga miec odrebny termin rozpoczecia realizacji zamówienia.
Szczególowy wykaz tych terminów okreslone zostaly w Sekcji B SIWZ.
V. Warunki wymagane od Oferentów
Zgodnie z Art. 22 Prawa zamówien publicznych o udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy,
którzy:
1. Posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci - posiadaja zezwolenie Ministra
Finansów na prowadzenie bezposredniej dzialalnosci ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie wszystkich grup ryzyk objetych przedmiotem zamówienia.
2. Posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia, tzn.
których:
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4.

wskaznik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
lokatami na dzien 31.12.2005 r.
jest wyzszy od 100%.
b. wskaznik marginesu wyplacalnosci na dzien 31.12.2005 r. jest wyzszy od 100%.
Nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie Art. 24. Prawa
zamówien publicznych

VI. Dokumenty wymagane w ofercie
1. Wypelniona oferta, sporzadzona na druku OFERTA stanowiacym Zalacznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta.
2. Oswiadczenie Oferenta o spelnieniu warunków dopuszczajacych do ubiegania sie o zamówienie,
sporzadzone na druku OSWIADCZENIE stanowiacym Zalacznik nr 3 do niniejszej SIWZ, podpisane
przez uprawnionego przedstawiciela Oferenta.
3. Aktualny wypis (odpis) z Krajowego Rejestru Sadowego poswiadczajacy dopuszczenie do obrotu
gospodarczego i wskazujacy reprezentantów Oferenta.
4. Pelnomocnictwo potwierdzajace uprawnienia do zlozenia oferty oraz skladania oswiadczen woli w
imieniu Oferenta, jezeli wymagane
w ofercie dokumenty
sa podpisywane przez innego
przedstawiciela Oferenta niz reprezentacja okreslona w zlozonym wypisie z Krajowego Rejestru
Sadowego.
5. Ogólne warunki ubezpieczen w zakresie ryzyk objetych przedmiotem zamówienia, stanowiace
podstawe zlozonej oferty.
VII. Sposób przygotowania oferty
1. Oferenci przedstawiaja oferty zgodnie z wymogami Prawa zamówien publicznych.
2. Oferte nalezy sporzadzic w jezyku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym
.
pismem recznym niescieralnym atramentem lub dlugopisem.
3. Wszystkie miejsca, w których Oferent naniósl poprawki winny byc podpisane przez uprawnionego

przedstawiciela Oferenta.
4.

.

Wszelkie dokumenty skladajace sie na oferte nalezy zlozyc na drukach zamieszczonych w Sekcji C
SIWZ. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert na innych drukach, które zachowuja uklad formalny i

tresc dokumentu.
5.
6.
7.
8.
9.

.

Poszczególne kartki skladajace sie na oferte winny byc zlaczone w sposób uniemozliwiajacy ich
rozsypanie.
Zamawiajacy nie rozpatruje ofert:
a. niekompletnych,
b. nieczytelnych.
Kazdy oferent moze zlozyc wylacznie jedna oferte.
Wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniem i zlozeniem oferty ponosi Oferent.
Oferta powinna byc umieszczona w nieprzezroczystej
kopercie podpisanej "Ubezpieczenie
majatku oraz odpowiedzialnosci
cywilnej Powiatu Poznanskiego
i podleglych jednostek
organizacyjnych
2006".

VIII. Termin zwiazania oferta
Oferenci sa zwiazani oferta przez okres 45 dni, liczac od daty uplywu terminu skladania ofert.
IX. Skladanie i otwarcie ofert
1. Oferty nalezy skladac w siedzibie Zamawiajacego

w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 pak.

. Oferty zlozone po terminie
2. Termin skladania ofert uplywa z dniem
zostana zwrócone bez otwierania.
w siedzibie Zamawiajacego w
3. Oferty zostana otwarte w dniu
Poznaniu, ul. Jackowskiego 18
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy oglosi:
a. nazwy i siedziby Oferentów,
b. informacje dotyczace ceny ofert,
c. pozostale informacje wynikajace z przepisów Prawa zamówien publicznych.
X. Tryb oceny ofert
1. Zamawiajacy dokona kwalifikacji Oferentów na podstawie Art. 22 Prawa zamówien publicznych oraz
rozdzialu VI Sekcji A niniejszej instrukcji, a nastepnie badania ofert biorac pod uwage spelnienie
wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.
2. Oferty, które nie zostana odrzucone zostana poddane ocenie zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozdziale XI Sekcji A niniejszej instrukcji.
3. Zamawiajacy udzieli zamówienia Oferentowi, którego oferta uzyska najwyzsza liczbe punktów.
'
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Zamawiajacy
powiadomi
wszystkich
Oferentów
o
wynikach
postepowania.
powiadamiajac Oferenta, którego oferta zostala wybrana Zamawiajacy okresli termin i miejsce
zawarcia UMOWY,której wzór stanowi Zalacznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

XI. Kryteria oceny ofert
1. Oferty zostana ocenione przez Zamawiajacego w sposób punktowy.
2. Maksymalna liczba punktów, która moze otrzymac oferta wynosi 100 i dzieli sie w nastepujacy
sposób:
a. cena - 50 punktów, przy czym oferta, której cena jest najnizsza otrzymuje 50 punktów,
natomiast pozostale oferty otrzymuja liczbe punktów wg wzoru:
liczba punktów badanej oferty

=

cena najnizszej oferty x 50
cena badanej oferty

przy czym liczba punktów badanej oferty zostaje zaokraglona do liczby calkowitej zgodnie za
zasada:

b.

0,5 i wiecej punktu

zostaje

zaokraglone

w góre,

ponizej

0,5 punktu

-

w dól,

warunki dodatkowe podlegajace ocenie - 50 punktów, przy czym liczba punktów, która
mozna otrzymac za poszczególne warunki dodatkowe zostala wyszczególniona w Sekcji B
niniejszej SIWZ.

XII. Udzielanie wyjasnien dotyczacych dokumentacji przetargowej
1. Oferenci moga zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ zgodnie z Art. 38
Prawa zamówien publicznych. Pytania powinny byc kierowane na pismie.
-2. Zamawiajacy odpowie niezwlocznie na postawione pytanie przekazujac tresc zapytania i odpowiedzi
wszystkim Oferentom.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze zmodyfikowac tresc niniejszej SIWZ
przed terminem skladania ofert. Kazda wprowadzona przez Zamawiajacego modyfikacja tresci SIWZ
stanie sie czescia dokumentacji i doreczona wszystkim Oferentom. Wprowadzenie modyfikacji do
tresci SIWZ skutkuje przedluzeniem terminu skladania ofert.
.
4. Zamawiajacy nie bedzie zwolywal zebrania Oferentów.
5. Upowaznionymi do kontaktów z Oferentami sa:
a. w zakresie zagadnien formalno-prawnych zwiazanych z postepowaniem - p. Adam Habrylo tel. (0-61) 8410709; fax (0-61) 8480556; e-mail: starostwo@powiat.poznan.pl
b. w zakresie merytorycznych zagadnien ubezpieczeniowych - p. Jacek Baranowski, SAGA
Brokers (firma brokerska posredniczaca w zawarciu umów ubezpieczen objetych niniejszym
zamówieniem)
telefon:
(0-61)
8527884;
fax:
(0-61)
8527883;
e-mail:
jacek. bara nowski@sagabrokers.pl.

-

XIII. Protesty i odwolania
W trakcie niniejszego postepowania obowiazuja
rozdziale VI Prawa zamówien publicznych.

przepisy

dotyczace

protestów

i odwolan okreslony

Za komisje przetargowa
(

Poznan, dnia 11 lipca 2006 r.
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Sekcja B

- Przedmiot

zamówienia

I. Zakres podmiotowy przedmiotu zamówienia
Zamówienie dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialnosci cywilnej nizej wymienionych jednostek:
1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18.
2. Zarzad Dróg Powiatowych, 62-028 Kozieglowy, ul. Piaskowa 1.
3. Zespól Szkól w Bolechowie, 62-005 Owinska, Bolechowo, ul. Obornicka 1.
4. Liceum Ogólnoksztalcace w Kórniku, 62-035 Kórnik, ul. Poznanska 2.
5. Liceum Ogólnoksztalcace w Puszczykowie, 62-041 Puszczykowo, ul Kasprowicza 3.
6. Zespól Szkól nr 1 w Swarzedzu, 62-020 Swarzedz, os. Mielzynskiego SA.
7. Zespól Szkól nr 2 w Swarzedzu, 62-020 Swarzedz, ul. Podgórna 12.
8. Zespól Szkól w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Topolowa 2.
9. Zespól Szkól w Rokietnicy, 62-090 Rokietnica, ul. Szamotu Iska 24.
10. Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy, 62-050 Mosina, ul. Koscielna 2.
11. Osrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych, 62-005 Owinska pl. Przemyslawa 9.
12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie, 62-050 Mosina, ul. Sremska 14.
13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzedzu, 62-020 Swarzedz, os. Kosciuszkowców 4.
14. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu, 62-031 Lubon, ul. Zabikowska 40.
15. Rodzinny Dom Dziecka, 62-020 Swarzedz, os Dabrowszczaków 15/1-2.
16. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego
18.
.
17. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 60-509 Poznan, ul. Jackowskiego 18.
18. Powiatowy Urzad Pracy, 61-538 Poznan, ul. Czarnieckiego 9.
19. Zespól Szkól im. Zamoyskich - Szkola Zawodowa w Murowanej Goslinie, M,urowana Goslina ul.
.
Szkolna 1.
20. Dom Pomocy Spolecznej w Lisówkach, 62-070 Dopiewo, Lisówki, ul. Lesne Zacisze 2.
21. Dom Dziecka w Kórniku-Bninie, 62-036 Kórnik, ul. Blazejewska 63.
22. Osrodek Wspomagania Rodziny, 62-006 Kobylnica, ul. Poznanska 91.
23. Skarb Panstwa reprezentowany przez Staroste Poznanskiego.
Zamawiajacy zarzadza i administruje
II. Szkodowosc

drogami powiatowymi o lacznej dlugosci ok.: 724 km.

w okresie ostatnich

24 miesiecy:

1. Starostwo Powiatowe w Poznaniu - 1 szkoda kradziezowa - sprzet komputerowy. Wartosc szkody ok.

2.
3.

3.300,00 PLN.
Zespól Szkól w Bolechowie - 2 szkody zalaniowe - laczna wartosc szkód ok. 4.000,00 PLN.
Zarzad Dróg Powiatowych - 61 szkód z OC - laczna wartosc szkód ok. 113.600,00 PLN.

III. Przedmiot

zamówienia

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEN LOSOWYCH
Warunki ubezpieczenia zaoferowane przez Oferenta w ofercie nie moga byc gorsze niz podane nizej. Za
dodatkowe lub lepsze warunki ubezpieczenia wyszczególnione w czesci Dodatkowe warunki ubezpieczenia
Zamawiajacy przyzna odpowiednia liczbe punktów; inne warunki dodatkowe zaoferowane przez Oferenta nie
beda mialy wplywu na ocene oferty.
Warunki

ubezpieczenia

Przedmiot / system /
sposób ustalenia sumy
ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia

wvmaaane

co najmniej przez Zamawiaiaceao

Budynki i budowle

Sumy stale

Urzadzenia, wyposazenie i sprzet
elektroniczny
Wartosci pieniezne

Sumy stale

wart. ksiegowa brutto lub
wart. odtworzeniowa
wart. ksiegowa brutto

Pierwsze ryzyko

wart. nominalna

* w zaleznosci od tego, która z wartosci jest wieksza. Wykaz budynków wraz z
sumami ubezpieczenia zawiera Zalacznik nr 1 do SIWZ.
Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do SIWZ.
Szkody w mieniu znajdujacym sie w okreslonym umowa miejscu ubezpieczenia,
których przyczyna byly nastepujace zdarzenia:
1. pozar,
2. wybuch (eksplozja oraz implozja),
3. uderzenie pioruna,
4. upadek statku powietrznego,
5. huragan,
6. deszcz nawaln1'L
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9.

grad,
powódz,
zalanie spowodowane:
a) awaria instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania lub
technologicznej,
b) wydostaniem sie cieczy z instalacji wodno-ka{1alizacyjnej, centralnego
ogrzewania lub technologicznej.
10. osuwanie i zapadanie sie ziemi,
oraz szkody powstale w przedmiocie ubezpieczenia bedace bezposrednim
nastepstwem prowadzenia akcji ratowniczej zwiazanej z wystapieniem ww.
zdarzen

Klauzule dodatkowe

W granicach sumy ubezpieczenia
zaklad ubezpieczen
pokrywa faktycznie
poniesione i udokumentowane koszty:
1) zwiazane z akcja ratownicza przedmiotu ubezpieczenia,
2) wynikle z zastosowania wszelkich dostepnych srodków w celu zmniejszenia
szkody objetej zakresem ubezpieczenia oraz zabezpieczenia bezposrednio
zagrozonego przedmiotu ubezpieczenia przed szkoda, jezeli srodki te byly
wlasciwe, chociazby okazaly sie bezskuteczne,
3) koszty oczyszczania i uprzatniecia po szkodzie w ubezpieczonym mieniu,
obejmujace m.in.:
a) koszty usuniecia i wywiezienia gruzu i innych pozostalosci po 'szkodzie,
b) koszty rozmontowania ijlub wyburzenia uszkodzonego ubezpieczonego
mienia,
c) koszty oczyszczenia kanalów i scieków"
d) koszty oczyszczenia ubezpieczonego
mienia z sadzy, mulu i innych
osadów,
do wysokosci
10% ustalonej
wysokosci
szkody
objetej
zakresem
ubezpieczenia.
Klauzula reprezentantów
Strony umowy niniejszym uzgodnily, ze' - z zachowaniem pozostalych
warunków, wylaczen i postanowien zawartych w niniejszej umowie (polisie) lub w
dodatkach do niej - w celu unikniecia ewentualnych rozbieznosci interpretacyjnych
wynikajacych z tresci art. 827 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiednie postanowienia
obowiazujacych
warunków
niniejszego
ubezpieczenia
(ogólnych warunków
ubezpieczenia) zostaja zastapione przez nastepujaca klauzule:
(i) Zaklad ubezpieczen nie odpowiada za szkody wyrzadzone umyslnie lub
wskutek
razacego
niedbalstwa
jedynie
przez osoby reprezentujace
ubezpieczajacego. W przypadku innych osób, za które ubezpieczony ponosi
odpowiedzialnosc niniejsze wylaczenie nie ma zastosowania.
(ii) Dla
celów
niniejszej
umowy
ubezpieczenia
osobami
wylacznie
reprezentujacymi ubezpieczajacego sa:
(a) w spólkach akcyjnych czlonkowie zarzadu i prokurenci,
(b) w spólkach z ograniczona odpowiedzialnoscia czlonkowie zarzadu,
(c) w spólkach komandytowych komplementariusze,
(d) w spólkach jednoosobowych wlasciciele,
(e) w spólkach cywilnych wspólwlasciciele,
(t) w spóldzielniach organy przedstawicielskie powolane na podstawie
ustawy lub statutu,
(g) w zwiazkach organy przedstawicielskie powolane na podstawie ustawy
lub statutu,
(h) w przedsiebiorstwach panstwowych (zakladach) dyrektor lub jego
zastepca(y) .
Najemcy, dzierzawcy lub podwykonawcy nie uwaza sie za osobe reprezentujaca
ubezpieczajacego.
Klauzula LEEWAY
Strony umowy niniejszym dodatkiem uzgodnily, ze - z zachowaniem pozostalych warunków, wylaczen i postanowien zawartych w niniejszej umowie ubezpieczenia (polisie) lub w dodatkach do niej - zaklad ubezpieczen zasade proporcjonalnosci bedzie stosowal w przypadku mienia, którego wartosc w momencie
szkody przekraczac bedzie 120% sumy ubezpieczenia podanej w polisie.
Niniejsze ustalenie nie ma zastosowania przypadku ubezpieczenia zapasów, dla
których przyjeto ubezpieczenie wedlug systemu ubezpieczenia na sumy zmienne
oraz dla limitów odpowiedzialnosci ustalonych w systemie "na pierwsze ryzyko"
oraz sumy ubezpieczenia zapasów ubezpieczonych w systemie na sumy zmienne
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nie sa uwzgledniane przy obliczaniu
systemie sum stalych.

calosciowej

(lacznej)

sumy ubezpieczenia

w

Klauzula automatycznego pokrycia
Strony umowy niniejszym uzgodnily, ze:
1.
Z zachowaniem pozostalych warunków, wylaczen i postanowien zawartych w
niniejszej umowie (polisie) lub w dodatkach do niej oraz pod warunkiem
oplacenia
przez ubezpieczajacego
dodatkowej
skladki - automatyczna
ochrona ubezpieczeniowa,
w okresie ubezpieczenia okreslonym w polisie,
objete zostaja wszelkie nowo nabyte srodki trwale oraz srodki trwale, których
wartosc wzrosla w okresie ubezpieczenia na skutek wykonanych inwestycji, do
limitu
ustalonego
dla danego okresu rozliczeniowego,
pod warunkiem
zgloszenia ich do zakladu ubezpieczen w terminie 30 dni od dnia przejscia na
Ubezpieczajacego ryzyka zwiazanego z ich posiadaniem.
2.
Zaklad ubezpieczen nie ponosi odpowiedzialnosci
za szkody w mieniu, o
którym mowa powyzej, w razie przekroczenia limitu ustalonego dla potrzeb
niniejszej klauzuli badz niedopelnienia
obowiazku zgloszenia w podanym
powyzej terminie.
3.
Limit dla okresu ubezpieczenia: 200.000,00
PLN.
4.
Dodatkowa skladka naliczona zostanie w systemie pro rata temporis wedlug
stawki okreslonej w polisie.
5.
Rozliczanie klauzuli: w terminie 14 dni po zakonczeniu okresu ubezpieczenia,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w polisie.
Klauzula odtworzenia
sumy (przywrócenia
sumy ubezpieczenia)
Ustala sie z zachowaniem
pozostalych
niezmienionych
niniejsza klauzula
postanowien
ogólnych warunków
ubezpieczenia,
ze suma ubezpieczenia/limit
odpowiedzialnosci
w zakresie pokrytym niniejsza polisa, bedzie odtworzona w
przypadku szkody na wniosek Ubezpieczajacego.
Skladka za doubezpieczenie bedzie naliczana w systemie pro rata temporis,
wedlug przyjetej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy ubezpieczenia, o
która ulegla obnizeniu suma ubezpieczenia/limit
odpowiedzialnosci w rezultacie
wystapienia szkody.
Klauzula

daty stempla

bankowego

uzgodnily,
ze - z zachowaniem
pozostalych
warunków, wylaczen i postanowien zawartych w niniejszej umowie (polisie) lub w
dodatkach do niej - w celu unikniecia ewentualnych rozbieznosci interpretacyjnych
dotyczacych
terminu
realizacji
platnosci
skladki
(rat skladki)
- za date
prawidlowego oplacenia skladki ubezpieczeniowej (jej rat) strony umowy uznaja
date stempla
bankowego
banku, któremu
ubezpieczajacy
zlecil dokonanie
przelewu
srodków
platniczych
na rachunek
(konto)
zakladu
ubezpieczen,
uwidoczniona na bankowym przelewie.
Strony

umowy

niniejszym

PLN na wszystkie i 50.000,00 PLN na jedno zdarzenie w okresie
ubezpieczenia w odniesieniu do szkód spowodowanych zalaniem.
Udzial wlasny oraz franszyza integralna - brak.
Franszyza redukcyjna 500,00 PLN w kazdej szkodzie.

Limity sumy
ubezpieczenia
Franszyzy i udzialy
wlasne
Okres ubezpieczenia

200.000,00

01.09.2006.
przy czym

- 31.12.2007.
okres

ubezpieczenia

Sposób platnosci
skladki

II rata w wysokosci 12/16
Skladka za ubezpieczenie
roczny jest
naliczana
poszczególnych ratach.

Dodatkowe

Zmiany lub rozszerzenia

Zakres ubezpieczenia

1.
2.
3.
4.

-

naleznej

skladki

jednostek

jest

platna do dnia

calkowitej

platna

okreslony

w

30.10.2006 r.

do dnia

31.03.2007

r.

mienia, którego okres ubezpieczenia jest krótszy niz
w systemie
pro rata.
Skladka jest rozliczona w

warunki ubezpieczenia

Obszar

SIWZ

poszczególnych

zalaczniku nr 1 do SIWZ.
Skladka platna w 2 ratach:
I rata w wysokosci 4/16 naleznej skladki calkowitej

ubezpieczenie

warunków

wymaganych

uderzenie pojazdu,
dym,
topnienie i zaleganie sniegu,
huk ponaddzwiekowy,

mienia i odpowiedzialnosci

cywilnej Powiatu Poznanskiego

Liczba
punktów
2
2
2
1
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5.
6.
7.

Limity sumy
ubezpieczenia

pekanie rur, limit 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia,
przepiecia spowodowane uderzeniem pioruna, limit 150.000,00 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
uszkodzenie,
zniszczenie
lub utraty
ubezpieczonych
stalych
elementów przedmiotu ubezpieczenia znajdujacych sie wewnatrz
lub na zewnatrz ubezpieczonego budynku, z wylaczeniem graffiti z
PLN na jedno i 20.000,00
PLN na wszystkie
limitem 10.000,00
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

300.000,00
w okresie

zalaniem.
Franszyzy
wlasne

i udzialy

PLN na wszystkie i 100.000,00
PLN na jedno zdarzenie
ubezpieczenia w odniesieniu
do szkód spowodowanych

Zastosowanie
Brak franszyz
lub Franszyza
lub Franszyza
lub Franszyza

innych franszyz niz okreslone w wymaganiach:
oraz udzialów wlasnych
integralna 200,00 PLN
integralna 500,00 PLN
redukcyjna 200,00 PLN

1
3
3

2

3
2
1
1

UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEZYZ WLAMANIEM, RABUNKU i DEWASTACJI
Warunki ubezpieczenia

zaoferowane przez Oferenta w ofercie nie moga byc gorsze niz podane nizej. Za
lub lepsze warunki ubezpieczenia wyszczególnione w czesci DodatkoWe warunki ubezDieczenia
Zamawiajacy przyzna odpowiednia liczbe punktów; inne warunki dodatkowe zaoferowane przez Oferenta nie
beda mialy wplywu na ocene oferty.
dodatkowe

Warunki ubezDieczenia wymagane co naimniei Drzez Zamawiaiaceao
Przedmiot / system /
sposób ustalenia sumy
ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia

Urzadzenia i wyposazenie
(z wlaczeniem sprzetu
elektronicznego)
Wartosci pieniezne
Urzadzenia i wyposazenie

Pierwsze ryzyko

Wartosci pieniezne

50.000,00 PLN

Pierwsze

wart. odtworzeniowa

ryzyko wart. Nominalna

300.000,00
PLN z limitem na jedno
zdarzenie 100.000,00 PLN

Szkody w mieniu znajdujacym sie w okreslonym umowa miejscu ubezpieczenia,
których przyczyna byly nastepujace zdarzenia:
1. kradziez z wlamaniem,
2. rabunek,
3. dewastacja,
a w odniesieniu do wartosci pienieznych:

1. kradziez z wlamaniem,
2. rabunek,

3.

rabunek w czasie przenoszenia lub przewozenia.

W granicach

sumy

ubezpieczenia

zaklad ubezpieczen

pokrywa

takze, powstale

wskutek kradziezy z wlamaniem i rabunku, koszty naprawy zniszczonych lub
uszkodzonych:
1) elementów wyposazenia lokalu tj. scian, stropów, dachów, zamków, drzwi i
okien,
2)
urzadzen zabezpieczajacych oraz systemów alarmowych,
do wysokosci 10% sumy ubezpieczenia.

oznaczaja
1) kradziez z wlamaniem:

Uzyte wyzej pojecia

dokonanie lub usilowanie dokonania zaboru mienia z zamknietego lokalu,
po usunieciu przy uzyciu sily i narzedzi istniejacych zabezpieczen lub po
otworzeniu zabezpieczen kluczem podrobionym lub dopasowanym badz tez
kluczem oryginalnym, zdobytym przez sprawce wskutek kradziezy z
wlamaniem do innego lokalu lub w wyniku rabunku,
b) dokonanie lub usilowanie dokonania zaboru mienia z lokalu, w którym
sprawca ukryl sie przed jego zamknieciem, jezeli Ubezpieczajacy nie byl w
stanie przy zachowaniu nalezytej starannosci tego faktu ujawnic, a
sprawca pozostawil w pomieszczeniu slady, które moga zostac uzyte jako
srodki dowodowe.

a)

SIWZ

-

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci

cywilnej Powiatu Poznanskiego
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2) rabunek - zabór mienia przy uzyciu przemocy fizycznej lub grozby jej
natychmiastowego uzycia w stosunku do Ubezpieczajacego lub osób u niego
zatrudnionych, badz przez doprowadzenie osoby napadnietej do stanu
nieprzytomnosci lub bezbronnosci.
3) dewastacja - rozmyslne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.
przy ubezpieczeniu wartosci pienieznych od rabunku w transporcie zaklad
ubezpieczen odpowiada takze za szkody powstale w wyniku uniemozliwienia
osobie wykonujacej transport ochrone powierzonego przedmiotu ubezpieczenia
wskutek:
1) zniszczenia lub uszkodzenia srodka transportu w wyniku wypadku, pozaru,
uderzenia pioruna lub wybuchu,
2) smierci, uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia.
Klauzula akceptacji zabezpieczen
przeciwkradziezowych
Ustala sie z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzula
postanowien ogólnych warunków ubezpieczenia, ze zaklad ubezpieczen akceptuje
zabezpieczenia przeciw kradziezowe w poszczególnych miejscach ubezpieczenia,
które Ubezpieczajacy podal przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Klauzule dodatkowe

Klauzula odtworzenia sumy (przywrócenia sumy ubezpieczenia)
Ustala sie z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzula
postanowien ogólnych warunków ubezpieczenia,
ze suma ubezpieczenia/limit
odpowiedzialnosci w zakresie pokrytym niniejsza polisa, bedzie odtworzona w
przypadku szkody na wniosek Ubezpieczajacego.
Skladka za doubezpieczenie bedzie naliczana w systemie pro rata temporis,
wedlug przyjetej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy ubezpieczenia, o
która ulegla obnizeniu suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialnosci w rezultacie
wystapienia szkody.

Klauzula daty stempla bankowego
Strony umowy niniejszym uzgodnily, ze - z zachowaniempozostalych
warunków, wylaczen i postanowien zawartych w niniejszej umowie (polisie) lub w

-

dodatkach do niej w celu unikniecia ewentualnych rozbieznosci interpretacyjnych
dotyczacych terminu realizacji platnosci skladki (rat skladki) - za date

Limity sumy
ubezpieczenia

prawidlowego oplacenia skladki ubezpieczeniowej (jej rat) strony umowy uznaja
date stempla bankowego banku, któremu ubezpieczajacy zlecil dokonanie
przelewu srodków platniczych na rachunek (konto) zakladu ubezpieczen,
uwidoczniona na bankowym przelewie.
50.000,00 PLNna jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w
odniesieniu do szkód spowodowanych dewastacja.

Franszyzy
wlasne

Udzial wlasny oraz franszyza integralna - brak.
Franszyza redukcyjna 500,00 PLNw kazdej szkodzie.

i udzialy

-

Okres ubezpieczenia

01.09.2006.

Sposób platnosci
skladki

Skladka platna w 2 ratach:
I rata w wysokosci 4/16 naleznej skladki calkowitej platna do dnia 30.10.2006 r.
II rata w wysokosci 12/16 naleznej skladki calkowitej platna do dnia 31.03.2007 r.

Dodatkowe

wa-l"unkiubezDieczenia

Obszar

i udzialy

Klauzule dodatkowe

SIWZ

Liczba
punktów
2
100.000,00
PLN na wszystkie i 50.000,00 PLN na jedno zdarzenie w
okresie ubezpieczenia
w odniesieniu do szkód spowodowanych
dewastacja.
Zastosowanie innych franszyz niz okreslone w wymaganiach:
3
Brak franszyz oraz udzialów wlasnych
2
lub Franszyza integralna 200,00 PLN
1
lub Franszyza integralna 500,00 PLN
1
lub Franszyza redukcyjna 200,00 PLN
2
Klauzula reprezentantów
Strony umowy niniejszym uzgodnily, ze - z zachowaniem pozostalych warunków, wylaczen i postanowien zawartych w niniejszej umowie

Zmiany lub rozszerzenia

Limity sumy
ubezpieczenia
Franszyzy
wlasne

31.12.2007.

- ubezpieczenie

warunków

wymaganych

mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Poznanskiego
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(polisie) lub w dodatkach do niej - w celu unikniecia ewentualnych
rozbieznosci interpretacyjnych
wynikajacych
z tresci art. 827 § 1
Kodeksu
Cywilnego
odpowiednie
postanowienia
obowiazujacych
warunków
niniejszego
ubezpieczenia
(ogólnych
warunków
ubezpieczenia) zostaja zastapione przez nastepujaca klauzule:
(iii) Zaklad ubezpieczen
nie odpowiada
za szkody wyrzadzone
umyslnie lub wskutek razacego niedbalstwa jedynie przez osoby
reprezentujace ubezpieczajacego. W przypadku innych osób, za
które ubezpieczony ponosi odpowiedzialnosc niniejsze wylaczenie
nie ma zastosowania.
(iv) Dla celów niniejszej umowy ubezpieczenia osobami wylacznie
reprezentujacymi
ubezpieczajacego sa:
(i) w spólkach akcyjnych czlonkowie zarzadu i prokurenci,
(j) w spólkach z ograniczona odpowiedzialnoscia czlonkowie
zarzadu,
(k) w spólkach komandytowych komplementariusze,
(I) w spólkach jednoosobowych wlasciciele,
(m)w spólkach cywilnych wspólwlasciciele,
(n) w spóldzielniach organy przedstawicielskie powolane na
podstawie ustawy lub statutu,
(o) w zwiazkach organy przedstawicielskie powolane na podstawie
ustawy lub statutu,
(p) w przedsiebiorstwach panstwowych (zakladach) dyrektor lub
jego zastepca(y).
Najemcy, dzierzawcy lub podwykonawcy nie uwaza sie z:a osobe
reprezentujaca ubezpieczajacego.
UBEZPIECZENIE SZYB OKIENNYCH I DRZWIOWYCH OD STLUCZENIA
Warunki ubezpieczenia

zaoferowane przez Oferenta w ofercie nie moga byc gorsze niz podane nizej. Za
lub lepsze warunki ubezpieczenia wyszczególnione w czesci Dodatkowe warunki ubezpieczenia
Zamawiajacy przyzna odpowiednia liczbe punktów; inne warunki dodatkowe zaoferowane przez Oferenta nie
beda mialy wplywu na ocene oferty.

dodatkowe

Warunki ubezpieczenia

wvmaaane

co naimniei

Drzez ZamawiaiaceaQ

Przedmiot / system /
sposób ustalenia sumy
ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia

Szyby okienne i drzwiowe

Zakres ubezpieczenia

Szkody w oszkleniu okien i drzwi powstale wskutek rozbicia lub stluczenia

Pierwsze ryzyko

Szyby okienne i drzwiowe

wart. odtworzeniowa

20.000,00
PLN
z limitem na zdarzenie
10.000,00
PLN

ubezpieczonych

przedmiotów.
sumy
ubezpieczenia
zaklad ubezpieczen
pokrywa
faktycznie
poniesione i udokumentowane koszty:
1) odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia
2) demontazu i montazu przedmiotu ubezpieczenia.
Klauzula reprezentantów
pozostalych
Strony umowy niniejszym
uzgodnily,
ze - z zachowaniem
warunków, wylaczen i postanowien zawartych w niniejszej umowie (polisie) lub w
dodatkach do niej - w celu unikniecia ewentualnych rozbieznosci interpretacyjnych
wynikajacych z tresci art. 827 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiednie postanowienia
obowiazujacych
warunków
niniejszego
ubezpieczenia
(ogólnych
warunków
ubezpieczenia) zostaja zastapione przez nastepujaca klauzule:
(v) Zaklad ubezpieczen nie odpowiada za szkody wyrzadzone umyslnie lub
wskutek
razacego
niedbalstwa
jedynie
przez
osoby
reprezentujace
ubezpieczajacego. W przypadku innych osób, za które ubezpieczony ponosi
odpowiedzialnosc niniejsze wylaczenie nie ma zastosowania.
(vi) Dla
celów
niniejszej
umowy
ubezpieczenia
osobami
wylacznie
reprezentujacymi
ubezpieczajacego sa:
(q) w spólkach akcyjnych czlonkowie zarzadu i prokurenci,
(r) w spólkach z ograniczona odpowiedzialnoscia czlonkowie zarzadu,
(s) w spólkach komandytowych komplementariusze,
(t) w spólkach jednoosobowych wlasciciele,

W granicach

Klauzule dodatkowe

SIWZ

- ubezpieczenie

mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Poznanskiego
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(u) w spólkach cywilnych wspólwlasciciele,
(v) w spóldzielniach organy przedstawicielskie powolane na podstawie
ustawy lub statutu,
(w) w zwiazkach organy przedstawicielskie powolane na podstawie ustawy
lub statutu,
(x) w przedsiebiorstwach panstwowych (zakladach) dyrektor lub jego
zastepca(y).
Najemcy, dzierzawcy lub podwykonawcy nie uwaza sie za osobe reprezentujaca
ubezpieczajacego.
Klauzula odtworzenia sumy (przywrócenia sumy ubezpieczenia)
Ustala sie z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzula
postanowien ogólnych warunków ubezpieczenia,
ze suma ubezpieczenia/limit
odpowiedzialnosci w zakresie pokrytym niniejsza polisa, bedzie odtworzona w
przypadku szkody na wniosek Ubezpieczajacego.
Skladka za doubezpieczenie bedzie naliczana w systemie pro rata temporis,
wedlug przyjetej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy ubezpieczenia, o
która ulegla obnizeniu suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialnosci w rezultacie
wystapienia szkody.
Klauzula daty stempla bankowego
Strony umowy niniejszym uzgodnily, ze - z zachowaniem pozostalych
warunków, wylaczen i postanowien zawartych w niniejszej umowie (polisie) lub w
dodatkach do niej - w celu unikniecia ewentualnych rozbieznosci interpretacyjnych
dotyczacych terminu realizacji platnosci skladki (rat skladki) za date
prawidlowego oplacenia skladki ubezpieczeniowej (jej rat) strony umowy uznaja
date stempla bankowego banku, któremu ubezpieczajacy zlecil dokona-nie
przelewu srodków platniczych na rachunek (konto) zakladu ubezpieczen,
uwidoczniona na bankowym przelewie.

-

Franszyzy
wlasne

i udzialy

Okres ubezpieczenia
Sposób platnosci
skladki
Dodatkowe

Udzial wlasny oraz franszyza integralna - brak.
Franszyza redukcyjna 50,00 PLNw kazdej szkodzie.
- 31.12.2007 r.
Skladka platna w 2 ratach:
I rata w wysokosci 4/16 naleznej skladki calkowitej platna do dnia 30.10.2006 r.
II rata w wysokosci 12/16 naleznej skladki calkowitej platna do dnia 31.03.2007 r.
01.09.2006.

warunki ubezoieczenia

Obszar

Zmiany lub rozszerzenia

Zakres ubezpieczenia

1. koszty uslug ekspresowych,
2. koszty transportu przedmiotu ubezpieczenia,
3. koszty ustawienia rusztowan.

Franszyzy
wlasne

Zastosowanie innych franszyz niz okreslone w wymaganiach:
Brak franszyz oraz udzialów wlasnych
.
lub Franszyza integralna 50,00 PLN

i udzialy

warunków

wymaganych

Liczba
punktów
2
2
2
2
1

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ
Warunki ubezpieczenia zaoferowane przez Oferenta w ofercie nie moga byc gorsze niz podane nizej. Za
dodatkowe lub lepsze warunki ubezpieczenia wyszczególnione w czesci Dodatkowe warunki ubezoieczenia
Zamawiajacy przyzna odpowiednia liczbe punktów; inne warunki dodatkowe zaoferowane przez Oferenta nie
beda mialy wplywu na ocene oferty.
Warunki ubezoieczenia
Zakres ubezpieczenia

SIWZ

-

wvmaaane

co naimniei

orzez Zamawiaiaceao

Odpowiedzialnosc cywilna Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstale
w zwiazku z posiadanym mieniem i prowadzona dzialalnoscia:
a) urzedu administracji samorzadowej,
b) oswiatowo - wychowawczej,
c) opiekunczej.

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Poznanskiego
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Przedmiotem ochrony ubezpieczeniowej jest odpowiedzialnosc cywilna za szkody
rzeczowe i osobowe wedlug ponizszych definicji:
(a) szkoda rzeczowa - uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej lub
nieruchomosci oraz straty pozostajace w normalnym zwiazku przyczynowym
z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy ruchomej lub nieruchomosci;
(b) szkoda osobowa - spowodowanie smierci, uszkodzenia ciala lub rozstroju
zdrowia oraz straty pozostajace w normalnym zwiazku przyczynowym ze
smiercia, uszkodzeniem ciala lub rozstrojem zdrowia;
Ponadto zaklad ubezpieczen udziela ochrony do wysokosci sumy gwarancyjnej
ustalonej w umowie ubezpieczenia z tytulu utraconych korzysci.
Ochrona
ubezpieczeniowa
obejmuje
równiez
odpowiedzialnosc
cywilna
Ubezpieczonego
za szkody osobowe i rzeczowe powstale w zwiazku z
zarzadzaniem i administrowaniem drogami powiatowymi, a w szczególnosci:
a) powstale wskutek zlej nawierzchni jezdni oraz pobocza drogi (zapadniecia,
zanizenia, wyboje, wyrwy),
b) powstale w zwiazku z nienalezytym utrzymaniem nawierzchni jezdni w okresie
jesienno-zimowym (sliskosc posniegowa, gololedz),
c) powstale wskutek prowadzenia prac remontowych, modernizacyjnych
na
drogach powiatowych,
Ochrona
ubezpieczeniowa
obejmuje
równiez
odpowiedzialnosc
cywilna
Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe:
a) powstale w nastepstwie
awarii, dzialania oraz eksploatacji
urzadzen
wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urzadzen
lub instalacji,
b) powstale w zwiazku z prowadzeniem prac remontowych i modernizacyjnych w
mieniu Ubezpieczonego zwiazanych z biezacym utrzymaniem tego mienia,
c) wyrzadzone przez pojazdy nie podlegajace obowiazkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialnosci cywilnej,
d) wyrzadzone pracownikom Ubezpieczonego w zwiazku z wypadkiem przy pracy
(OC pracodawcy).
e) spowodowane przez podwykonawców dzialajacych w imieniu i na rzecz
Ubezpieczonego w zakresie ubezpieczonej dzialalnosci. Zaklad ubezpieczen
zachowuje prawo regresu do podwykonawców.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równiez odpowiedzialnosc cywilna Ubezpieczonego za szkody rzeczowe powstale w nieruchomosciach i rzeczach ruchomych,
z których ubezpieczony korzystal na podstawie umowy najmu, dzierzawy,
uzytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

Klauzule dodatkowe

Pod pojeciem "Ubezpieczony" rozumie sie wszystkie jednostki podlegajace
Zamawiajacemu wymienione w Sekcji B rozdzial I niniejszej SIWZ.
Klauzula odtworzenia sumy (przywrócenia sumy ubezpieczenia)
Ustala sie z zachowaniem pozostalych niezmienionych niniejsza klauzula
postanowien ogólnych warunków ubezpieczenia, ze suma ubezpieczenia/limit
odpowiedzialnosci w zakresie pokrytym niniejsza polisa, bedzie odtworzona w
przypadku szkody na wniosek Ubezpieczajacego.
Skladka za doubezpieczenie bedzie naliczana w systemie pro rata temporis,
wedlug przyjetej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej od sumy ubezpieczenia, o
która ulegla obnizeniu suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialnosci w rezultacie
wystapienia szkody.
Klauzula daty stempla bankowego
Strony umowy niniejszym uzgodnily, ze - z zachowaniem pozostalych
warunków, wylaczen i postanowien zawartych w niniejszej umowie (polisie) lub w
dodatkach do niej - w celu unikniecia ewentualnych rozbieznosci interpretacyjnych
dotyczacych terminu realizacji platnosci skladki (rat skladki) - za date
prawidlowego oplacenia skladki ubezpieczeniowej '(jej rat) strony umowy uznaja
date stempla bankowego banku, któremu ubezpieczajacy zlecil dokonanie
przelewu srodków platniczych na rachunek (konto) zakladu ubezpieczen,
uwidoczniona na bankowym przelewie.

Suma ubezpieczenia
(gwarancyjna)

300.000,00
PLN na jedno i 500.000,00
ubezpieczenia.

Limity sumy

100.000,00

SIWZ

- ubezpieczenie

PLN na wszystkie i 50.000,00

mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Poznanskiego

PI,N na wszystkie zdarzenia w okresie
PLN na jedno zdarzenie w okresie
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ubezpieczenia w odniesieniu do szkód w mieniu
wyciekiem
z instalacji
wodno-kanalizacyjnych,
technologicznych.

ubezpieczenia

osób trzecich spowodowanych
centralnego
ogrzewania
lub

100.000,00
PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w
i
odniesieniu
do szkód rzeczowych powstalych
w zwiazku z zarzadzaniem
administrowaniem
drogami powiatowymi.
Franszyzy
wlasne

i udzialy

Udzial wlasny oraz franszyza integralna
Franszyza redukcyjna 1.000,00
zarzadzaniem i administrowaniem

-

brak.

PLN w kazdej szkodzie
drogami powiatowymi.

rzeczowej

w zwiazku z

Franszyza redukcyjna 500,00 PLN w odniesieniu do pozostalych szkód rzeczowych.
W odniesieniu do szkód osobowych franszyz i/lub udzialów wlasnych nie stosuje
sie.

Okres ubezpieczenia
Sposób platnosci
skladki

Dodatkowe

01.09.2006.

-

31.12.2007.

Skladka platna w 2 ratach:
I rata w wysokosci 4/16 naleznej skladki calkowitej platna do dnia 30.10.2006 r.
II rata w wysokosci 12/16 naleznej skladki calkowitej platna do dnia 31.03.2007 r.

warunkiubezDL~czenia

Obszar

Zmiany lub rozszerzenia

Zakres ubezpieczenia

ubezpieczenie

Limity sumy
ubezpieczenia
Franszyzy i udzialy
wlasne w szkodach
rzeczowych

warunków

odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody majatkowe
bedace nastepstwami
szkód osobowych
lub rzeczowych powstale
wskutek
uchybienia
w wykonywaniu
czynnosci
zawodowej
lub
statutowej Czlonków Zarzadu Powiatu.
150.000,00
PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
w odniesieniu
do szkód rzeczowych powstalych
w
zwiazku z zarzadzaniem i administrowaniem
drogami powiatowymi.
Zastosowanie innych franszyz niz okreslone w wymaganiach:
W kazdej szkodzie rzeczowej w zwiazku z zarzadzaniem
administrowaniem
drogami powiatowymi
Brak franszyz oraz udzialów wlasnych
lub Franszyza integralna 200,00 PLN
lub Franszyza integralna 500,00 PLN
lub Franszyza redukcyjna 500,00 PLN
W kazdej szkodzie rzeczowej w odniesieniu
Brak franszyz oraz udzialów wlasnych
lub Franszyza integralna 200,00 PLN
lub Franszyza integralna 500,00 PLN
lub Franszyza redukcyjna 200,00 PLN

Laczna liczba punktów dodatkowych

Sekcja

C

Liczba
punktów
5
nie

wymaganych

do zdobycia:

5

i
3
2
2
1

do pozostalych szkód
3
2
1
1

50

- Zalaczniki

Integralna czesc niniejszej SIWZ stanowia zalaczniki:
Zalacznik nr 1 Wykaz budynków podlegajacych ubezpieczeniu i sum ubezpieczenia od ognia i
innych zdarzen losowych.

-

Zalacznik

nr 2

- OFERTA.

Zalacznik nr 3 - OSWIADCZENIE.
Zalaczniknr 4 UMOWA.

-

SIWZ

-

ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Powiatu Poznanskiego
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