Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych oraz
jednostek organizacyjnych Miasta Łaziska Górne wraz z Miejską Biblioteką Publiczną na okres od
01.01.2021 r. do 31.12.2023 r. w zakresie:

a) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z ryzykiem dewastacji, wandalizmu,
graffiti,

c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk - all risk,
d) ubezpieczenie oszklenia,
e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego
mienia.
2. WARUNKI UBEZPIECZENIA
(zgodnie z SIWZ w szczególności - Załącznikiem nr 3, 4, 5, 6 do SIWZ)
W zakresie:
1) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

a) suma ubezpieczenia: wg wartości początkowej brutto lub odtworzeniowej, gotówka wartość
nominalna, mienie pracownicze wg wartości rzeczywistej,
b) system ubezpieczenia: nakłady inwestycyjne, gotówka, mienie pracownicze, zbiory
biblioteczne i archiwalia, mienie niskocenne + Grupa 8 KŚT na pierwsze ryzyko; pozostałe
mienie na sumy stałe,
c) zakres ubezpieczenia: powódź (w tym podtopienia mienia spowodowane opadami deszczu
nawalnego, topnienia mas śniegu lub lodu, podniesienia się poziomu wód gruntowych i
przesiąkania wód gruntowych), deszcz nawalny (współczynnik wydajności co najmniej 3 wg
IM i GW) - limit odpowiedzialności 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia (limit odpowiedzialności dla ryzyka powodzi i deszczu nawalnego jest
limitem łącznym i obejmuje mienie we władaniu, posiadane, użytkowane przez
Ubezpieczonych) ogień, uderzenie pioruna, wybuch (eksplozja i implozja), upadek statku
powietrznego (rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego
obiektu latającego, upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie
paliwa), huragan (prędkość nie mniejsza niż 17,5 m/s), grad, osuwanie się ziemi, lawina,
uderzenie pojazdu (w tym uderzenie pojazdu własnego, uderzenie wózka widłowego albo
innego pojazdu używanego do transportu wewnętrznego, w tym szkody wyrządzone przez
przewożony ładunek), śnieg (w tym m.in. napór śniegu lub lodu, topnienie śniegu lub lodu),
dym i sadza (w tym szkody powstałe w wyniku przypalenia lub osmalenia jeśli nie było ognia),
trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy, działanie mrozu, zalanie przez wydostanie się wody,
innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych lub
nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów lub samoczynne
uruchomienie się instalacji tryskaczowej lub zraszaczy nie spowodowane pożarem,
następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych (awarie instalacji lub urządzeń technologicznych
powstałe wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego zamarzaniem pęknięcia
łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem),
przewrócenie się lub upadek drzewa, upadek konarów, upadek masztów, dźwigów, kominów
lub innych budowli albo ich części (elementów). Zakres ubezpieczenia obejmuje również
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez dzikie zwierzęta, a także wskutek
akcji gaśniczej i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania
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i)
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k)
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n)

prowadzonej w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym ochroną
ubezpieczeniową, a także prowadzonej akcji gaśniczej i/lub ratowniczej w związku ze
zdarzeniem losowym zaistniałym w mieniu osób trzecich. Zakres ubezpieczenia obejmuje
również pokrycie poniesionych kosztów np.: ustawienia i rozebrania rusztowań i użycia
dźwigu w celu dokonania zabezpieczenia, wymiany lub naprawy ubezpieczonych
przedmiotów.
zakres ubezpieczenia obejmuje klauzule wykazane w § 4 ust. 7 pkt a) dokumentu Istotne
postanowienia umowy,
franszyza integralna: 500,00 zł,
franszyza redukcyjna i udział własny : brak,
zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia,
ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych w systemie na „pierwsze ryzyko” z limitem
2.000.000,00 zł na każdy okres ubezpieczenia, ubezpieczenie obejmuje koszty poniesione na
budowę nowych, modernizację i rozbudowę istniejących obiektów, wprowadzona
konsumpcja sumy ubezpieczenia,
ubezpieczenie posiadanej gotówki w systemie na „pierwsze ryzyko” z limitem 60.000,00 zł w
każdym okresie ubezpieczenia, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia,
ubezpieczenie mienia pracowniczego w systemie na „pierwsze ryzyko” z limitem 30.000,00 zł
w każdym okresie ubezpieczenia, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia,
ubezpieczenie mienia niskocennego i mienia z grupy 8 KŚT w systemie na „pierwsze ryzyko” z
limitem 1.000.000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia, wprowadzona konsumpcja sumy
ubezpieczenia,
ubezpieczenie placów, dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych, przejść,
alejek itp. jednostek organizacyjnych w systemie na „pierwsze ryzyko” z limitem 100.000,00
zł w każdym okresie ubezpieczenia, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia,
ubezpieczenie na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej księgozbiorów bibliotecznych
i archiwalii w systemie na „pierwsze ryzyko” z limitem 1.000.000,00 zł w każdym okresie
ubezpieczenia, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia,
ubezpieczenie księgozbiorów bibliotecznych i archiwalii w systemie na „pierwsze ryzyko” z
limitem 100.000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje Miasto Łaziska Górne,
Urząd Miejski w Łaziskach Górnych i wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Łaziska Górne,
z wyłączeniem Miejskiej Biblioteki Publicznej (dla której jest wprowadzony odrębny limit),
wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia.

2) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, wandalizmu
w tym kradzieży zwykłej:
a) suma ubezpieczenia dla wszystkich rodzajów posiadanego, użytkowanego, będącego we
władaniu, mienia przez Ubezpieczonego w tym mienia osób trzecich oraz gotówki wynosi
300.000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia,
b) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko, wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia,
c) zakres ubezpieczenia: kradzież z włamaniem, rabunek, dewastację, wandalizm, graffiti (z
limitem określonym w treści klauzuli), zakres ubezpieczenia obejmuje również kradzież
zwykłą z limitem określonym w treści klauzuli,
d) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również zniszczenie (uszkodzenie) zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych – w systemie na „pierwsze ryzyko” limit odpowiedzialności na jedno i
wszystkie zdarzenia 20.000,00 zł na każdy okres ubezpieczenia,
e) zakres ubezpieczenia obejmuje klauzule wykazane w § 4 ust. 7 pkt b) dokumentu Istotne
postanowienia umowy,
f) franszyza integralna: 500,00 zł,
g) franszyza redukcyjna i udział własny: brak.
3) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego do 5 lat:
a) suma ubezpieczenia: wg wartości początkowej brutto lub odtworzeniowej,
b) system ubezpieczenia: sumy stałe,
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c) zakres ubezpieczenia – kradzież z włamaniem, kradzież zwykła, przewłaszczenie, rabunek,
celowe zniszczenie przez osoby trzecie, niewłaściwa obsługa sprzętu, ogień, eksplozja,
piorun, upadek statku powietrznego, akcja ratunkowa, dym, sadza, działanie wody, mróz,
wiatr, grad, lawina, osunięcie się ziemi, szkody przepięciowe, zbyt wysokie lub zbyt niskie
napięcie w sieci elektrycznej – all risk,
d) zakres ubezpieczenia obejmuje klauzule wykazane w § 4 ust. 7 pkt c) dokumentu Istotne
postanowienia umowy,
e) zakres ubezpieczenia obejmuje również kradzież zwykłą z limitem określonym w treści
klauzuli,
f) zakres ubezpieczenia obejmuje również pokrycie poniesionych kosztów np.: ustawienia i
rozebrania rusztowań i użycia dźwigu w celu dokonania zabezpieczenia, wymiany lub
naprawy ubezpieczonych przedmiotów,
g) ponadto zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wynikłe z przenośnego użytkowania sprzętu
wykorzystywanego do prac służbowych poza miejscem ubezpieczenia na terytorium Unii
Europejskiej, w tym uszkodzenia powstałe w wyniku upadku sprzętu,
h) brak regresu w stosunku do użytkowników sprzętu elektronicznego, użytkujących sprzęt
elektroniczny będący własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego,
i) wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia,
j) franszyza integralna: 300,00 zł,
k) franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego i stacjonarnego oraz dla szkód powstałych
poza miejscem ubezpieczenia 5% nie więcej niż 300,00 zł,
l) franszyza redukcyjna lub udział własny dla oprogramowania i nośników danych 5% nie więcej
niż 1.000,00 zł.
4) Ubezpieczenie oszklenia:
a) suma ubezpieczenia: 50.000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia,
b) system ubezpieczenia: pierwsze ryzyko,
c) zakres ubezpieczenia: utrata lub uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów wskutek ich
stłuczenia (rozbicia) w tym m.in. oszklenie wiat przystankowych, lamp oświetleniowych, itp.,
koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody
oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą, jeżeli środki te były
właściwe, chociażby okazały się bezskuteczne, oraz koszty usunięcia pozostałości po szkodzie
do 10% wysokości szkody ponad sumę ubezpieczenia,
d) zakres ubezpieczenia obejmuje również pokrycie poniesionych kosztów np.: ustawienia i
rozebrania rusztowań i użycia dźwigu w celu dokonania zabezpieczenia, wymiany lub
naprawy ubezpieczonych przedmiotów,
e) zakres ubezpieczenia obejmuje klauzule wykazane w § 4 ust. 7 pkt d) dokumentu Istotne
postanowienia umowy,
f) franszyza integralna: brak,
g) franszyzy redukcyjna i udział własny: brak,
h) wprowadzona konsumpcja sumy ubezpieczenia.
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5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
a) suma gwarancyjna w każdym okresie ubezpieczenia:
 na jedno zdarzenie:
3.000.000,00 zł
 na wszystkie zdarzenia:
3.000.000,00 zł
b) zakres
ubezpieczenia obejmuje:
odpowiedzialność
cywilną
Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego za szkodę osobową i rzeczową wyrządzoną Poszkodowanemu, będącą
następstwem działania lub zaniechania, posiadania, władania lub zarządzania mieniem
Ubezpieczonego oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, powstałe w okresie
ubezpieczenia/odpowiedzialność deliktowo-kontraktowa i pozostająca w zbiegu/, w zakres
ubezpieczenia włączono rażące niedbalstwo, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC
obejmuje rzeczywiście poniesione straty (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum
cessans) oraz zadośćuczynienie. Zdarzenie to: śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia,
utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy lub czystą stratę finansową. Odpowiedzialnością
Ubezpieczyciela objęte są szkody, które zaszły w okresie ubezpieczenia, choćby roszczenia z
ich tytułu zostały zgłoszone po tym okresie, jednakże przed upływem kodeksowego terminu
przedawnienia,
c) rozszerzenie zakresu o odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu, na osobie oraz czyste
straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem zadań publicznych, w tym.: szkody
powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy
publicznej, za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego niezgodnego z
obowiązującym stanem prawnym, za szkody wyrządzone poprzez wydanie prawomocnego
orzeczenia lub ostatecznej decyzji niezgodnych z prawem, gdy obowiązek ich wydania
przewiduje przepis prawa - sublimit 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: związanych z
popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej, wyrządzonych wskutek
ujawnienia wiadomości poufnej, wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy
publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub
dążył do jej uzyskania.
d) zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, zaś w przypadku podróży zagranicznych,
wycieczek, wyjazdów służbowych teren całego świata, za wyjątkiem USA, Kanady i Australii.
e) mienie posiadane, użytkowane, będące we władaniu przez Ubezpieczonego – m.in. budynki,
budowle, wiaty, ogrodzenia, szlabany, pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne, parkingi,
wiaty przystankowe, drogi, chodniki, place zabaw, boiska, basen, siłownie, sale gimnastyczne,
stołówki, cmentarz, parki, skatepark, ścieżki rekreacyjne, rowery ze wspomaganiem
elektrycznym, stawy, obiekty małej architektury, oświetlenie uliczne w tym przy drogach
gminnych, powiatowych i DK81, obiekty inżynierii lądowej, wodnej, urządzenia infrastruktury
technicznej, sieci energetyczne i teletechniczne z włączeniem urządzeń i instalacji
podziemnych, instalacje solarne i fotowoltaiczne,
f) włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w pojazdach pracowników
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, za wyjątkiem kradzieży pojazdu i jego wyposażenia,
sublimit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,
g) włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w wyniku przeprowadzania
imprez, również imprez masowych (z wyłączeniem imprez masowych, spełniających kryteria
określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171 z
późn. zm.) imprez organizowanych lub imprez współorganizowanych przez Ubezpieczonego
(w szczególności placówki oświatowe, w związku wynajmem lub innym udostępnieniem sal
gimnastycznych, klasowych lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw, kiermaszów,
festynów, itp.). Zakres ubezpieczenia obejmuje pokazy sztucznych ogni/fajerwerków oraz
imprez z użyciem materiałów wybuchowych. Sublimit 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia oraz podlimit dla szkód wyrządzonych przez
pokazy sztucznych ogni/fajerwerków oraz imprez z użyciem materiałów wybuchowych w
wysokości 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,
h) włączenie odpowiedzialności cywilnej w związku z utrzymaniem, zarządzaniem drogami i
ulicami, chodnikami (pas drogowy) oraz drogami wewnętrznymi z włączeniem zimowego
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utrzymania/odśnieżania, gdy w następstwie czynu niedozwolonego Ubezpieczony jest
zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Za szkodę uważa się
śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (szkoda na osobie) albo utratę, zniszczenie lub
uszkodzenie mienia (szkoda rzeczowa) z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży
mienia. Sublimit 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia.
Zakres ochrony obejmuje szkody spowodowane między innymi:
 wystąpieniem ubytków, kolein, wyrw, zapadnięć w pasie drogowym oraz przełomów
pozimowych, lub innych uszkodzeń lub nieprawidłowości,
 upadku gałęzi, konarów drzew rosnących w pasie drogowym,
 porzuconych lub naniesionych na jezdnię przedmiotów i materiałów, w tym: rozlanych
cieczy, spadających kamieni z obiektów inżynierskich Ubezpieczonego,
 śliskości nawierzchni spowodowanej luźnym i ubitym śniegiem (gołoledź i gołoledź
poślizgowa) lub błotem,
 osuwania korpusu drogowego,
 powstałe w wyniku braku odpowiedniego oznakowania,
 powstałe w wyniku braku pokrywy studzienki kanalizacyjnej lub wpustu ulicznego
spowodowanego kradzieżą lub aktem wandalizmu,
 powstałe w bezpośrednim związku z istnieniem lub funkcjonowaniem studzienek wodnokanalizacyjnych,
 awarią sygnalizacji świetlnej, wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
 powstałymi po wykonaniu pracy lub usługi, jeżeli ich przyczyną jest nienależyte
wykonanie zleconych i odebranych usług lub robót (remont pasa drogowego,
konserwacja, modernizacja),
 leżące na drodze, porzucone, zgubione lub naniesione przedmioty, padłe lub ranne
zwierzęta.
Ogólna ilość dróg gminnych wynosi 67,075 km.
Urząd Miejski w Łaziskach Górnych zobowiązuje się do:
 zabezpieczenia uszkodzeń nawierzchni dróg, ulic i chodników w ciągu 2 dni roboczych od
zgłoszenia szkody,
 zabezpieczenia w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia o brakach lub niesprawności
oznakowań drogowych lub sygnalizacji świetlnej,
i) włączenie odpowiedzialności cywilnej osób i jednostek objętych ubezpieczeniem za szkody
osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z zorganizowaniem
wycieczek, wyjazdów, imprez plenerowych, zawodów sportowych, itp. poza teren siedziby
Urzędu Miejskiego w Łaziskach Górnych lub poza teren danej jednostki organizacyjnej Miasta
Łaziska Górne,
j) odpowiedzialność za szkody spowodowane przez podwykonawców, w tym dalszych
podwykonawców. Ochroną objęte będą również szkody wyrządzone przez osoby fizyczne
zatrudnione przez Ubezpieczonego na podstawie umów cywilnoprawnych (np.
samozatrudnienie, wolontariusze), w przypadku, jeśli Ubezpieczony ponosi za ich działania
odpowiedzialność prawną, z zachowaniem prawa Ubezpieczyciela do regresu wypłaconego
odszkodowania w przypadku, jeśli szkoda wyrządzona była umyślnie,
k) włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm, w tym m. in. ciągniki i maszyny rolnicze oraz
ogrodnicze, wózki widłowe i akumulatorowe, itp., sublimit 100.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,
l) włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone wskutek prowadzenia stołówki zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem
zbiorowego żywienia, przygotowywaniem, dystrybucją, sprzedażą posiłków z włączeniem
odpowiedzialności za zatrucia pokarmowe, w tym przez przetworzone produkty spożywcze,
sublimit 200.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,
m) włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w mieniu będącym w pieczy,
pod kontrolą, dozorem, itp. Ubezpieczonego/Ubezpieczającego, sublimit 100.000,00 zł na
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n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)
v)

jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia w
niniejszej klauzuli obejmuje szkody w mieniu ruchomym oraz nieruchomościach polegające
na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie mienia, itp. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód
powstałych w pojazdach mechanicznych, ich wyposażeniu, rzeczach w nich pozostawionych,
szkód w wartościach pieniężnych,
odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy sublimit 250.000,00
zł na jedno i 500.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,
ubezpieczenie obejmuje szkody na osobie i w mieniu wynikające z wypadków przy pracy w
rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 z
późn. zm.), wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. W rozumieniu
niniejszej klauzuli za pracowników uważa się również osoby wykonujące usługi zlecone przez
Ubezpieczającego na podstawie umów cywilnoprawnych - umów zlecenie i umów o dzieło.
Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych wskutek stanów chorobowych nie
wynikających z wypadków, o których mowa powyżej oraz wysokości świadczeń
przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy, o której mowa powyżej,
odpowiedzialność cywilna z tytułu szkód w mieniu z którego Ubezpieczony korzysta na
podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego w mieniu
ruchomym i nieruchomościach sublimit 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
każdym okresie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu
lub zniszczeniu mienia, oddanego w użytkowanie osób i jednostek objętych ubezpieczeniem
na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innego pokrewnego stosunku prawnego,
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez ratowników (wodnych) zatrudnionych
na kąpieliskach i pływalniach, sublimit 1.000.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w
każdym okresie ubezpieczenia,
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta (np. psy) oraz
padłe lub ranne zwierzęta dzikie, za które ubezpieczonemu może być przypisana
odpowiedzialność, sublimit 250.000,00 zł na jedno i 500.000,00 zł na wszystkie zdarzenia
w każdym okresie ubezpieczenia,
odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Miejskiej – ustawa z
dnia 29.08.1997 r. o Strażach Gminnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 706 z późn. zm.)
wraz ze szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałożonych innymi przepisami regulującymi
zakres działalności Straży Miejskiej, w tym z tytułu dokonywania interwencji z użyciem
przymusu bezpośredniego, sublimit 500.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia,
odpowiedzialność cywilna za którą można przypisać Ubezpieczonemu odpowiedzialność za
szkody wyrządzone przez jednostki OSP i MDP w związku z prowadzonymi akcjami
ratowniczo–gaśniczymi, w trakcie przeprowadzanych ćwiczeń i posiadanym mieniem, sublimit
500.000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,
odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez drzewostan z terenów, których
właścicielem jest ubezpieczony i za który ponosi odpowiedzialność, sublimit 1.000.000,00 zł na
jedno i na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,
odpowiedzialność za przeniesienie chorób zakaźnych i zakażeń, sublimit 250.000,00 zł na
jedno i 500.000,00 zł na wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
włączenie odpowiedzialności cywilnej dotyczącej rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o
szkody powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu (OC za
szkody powstałe wskutek wibracji).
Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia obejmuje
odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody rzeczowe i szkody na osobie powstałe
wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu, wynikłe z prac
budowlanych wykonanych w okresie ubezpieczenia, polegające na:
 częściowym lub całkowitym zawaleniu się obiektu budowlanego,
 oderwaniu się części obiektu budowlanego,
 spękaniu powierzchni obiektu budowlanego, które pogarsza stateczność budowli i
zagraża użytkownikom lub otoczeniu.
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w) włączenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu zobowiązanego do ochrony przetwarzanych
danych osobowych - rozszerzenie zakresu ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczonego za szkody będące konsekwencją bezprawnego naruszenia przepisów
dotyczących prywatności wskutek przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, za
które Ubezpieczony ponosi prawną odpowiedzialność zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa.
Przez użyte w niniejszej klauzuli pojęcie przepisów dotyczących prywatności należy rozumieć
w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE nr L 119 z dnia 4.05.2016
r., oraz aktów prawnych delegowanych i wykonawczych przyjętych na mocy Rozporządzenia
oraz prawa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej doprecyzowującego to
Rozporządzenie.
x) włączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o
szkody wyrządzone w dokumentach, wynikające z ich utraty, zniszczenia lub zaginięcia rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na
zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie dokumentów. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
wyłącznie koszty poniesione na odtworzenie dokumentów.
y) Franszyzy:
a. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe wyrządzone osobom
trzecim związane z utrzymaniem dróg i chodników:
 franszyza integralna: brak,
 franszyza redukcyjna: brak,
 udział własny: zniesiony,
b. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe wyrządzone
osobom trzecim związane z utrzymaniem dróg i chodników:
 franszyza integralna: brak,
 franszyza redukcyjna: brak,
 udział własny: zniesiony,
c. w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej dotyczącym czystych strat finansowych
limit wynosi 200.000,00 zł
 franszyza integralna: brak,
 franszyza redukcyjna: 1.000,00 zł,
 udział własny: zniesiony,
d. w zakresie pozostałego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:
 franszyza integralna: brak,
 franszyza redukcyjna: brak,
 udział własny: zniesione
z) Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje klauzule wykazane w § 4 ust. 7
pkt e) dokumentu Istotne postanowienia umowy.

3. AKTUALIZACJA WARTOŚCI MIENIA
Zamawiający informuje, że zbiorcze zestawienie majątku wykazuje stan na 01.09.2020 roku
a) Klauzula automatycznego pokrycia - Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem
ubezpieczeniowym do 20% łącznej sumy ubezpieczenia podanej w przetargu dla danej grupy
mienia (np.: od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego), bez konieczności
wcześniejszego zgłoszenia, każdy wzrost wartości mienia Ubezpieczonego będący rezultatem
dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji lub inwestycji. Do 45 dni po dniu
31.03.2021 r., 31.10.2021 r., 31.03.2022 r., 31.10.2022 r., 31.03.2023 r. zostanie
przeprowadzona aktualizacja wszystkich rodzajów mienia. W ramach klauzuli Ubezpieczony
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ma obowiązek zgłoszenia do Ubezpieczyciela nowo nabyte mienie, które zostało włączone do
ubezpieczenia jak również mienie wyłączone z ubezpieczenia.
W zakresie sprzętu elektronicznego na dzień 01.01.2022 r. oraz 01.01.2023 r. nastąpi
automatyczne (bez potrzeby dokonywania zgłoszenia do Ubezpieczyciela) wyłączenie z
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, którego wykazany rocznikowo okres eksploatacji
przekroczy 5 lat i zostanie ono automatycznie włączone do zakresu ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń losowych w zakres grupy 491 KŚT lub mienia niskocennego zgodnie z
jego wcześniejszą kwalifikacją podaną do ubezpieczenia.
W przypadku gdy wzrost wartości mienia w trakcie trwania całej umowy ubezpieczenia nie
przekroczy 20 % sumy ubezpieczenia podanej w przetargu dla danej grupy mienia (np. od
ognia i innych zdarzeń losowych) Ubezpieczyciel nie pobierze dodatkowej składki z tytułu
doubezpieczenia mienia. W sytuacji gdy wzrost wartości mienia przekroczy 20 % sumy
ubezpieczenia Ubezpieczyciel powiadomi o tym fakcie Ubezpieczającego. W przypadku
wzrostu wartości mienia ponad 20% Ubezpieczyciel może żądać dopłaty składki wyłącznie od
nadwyżki ponad wyznaczony limit. Do obliczenia wartości mienia podlegającego
ubezpieczeniu Ubezpieczyciel weźmie pod uwagę wzrost wartości tego mienia wynikający z
dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji lub inwestycji pomniejszony o
wartość mienia wyłączonego z zakresu ubezpieczenia. Rozliczenie nastąpi za rzeczywisty czas
udzielanej ochrony w systemie pro rata w oparciu o taryfikacje podane w ofercie.
4. OKRES UBEZPIECZENIA
Umowa ubezpieczenia obowiązuje od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r.
5. SZKODOWOŚĆ
(zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ)
6. REALIZACJA UMOWY
6.1. Zamawiający korzysta z usług brokera ubezpieczeniowego – Gardia Broker Sp. z o. o. posiadająca
zezwolenie nr 600/99, wpis do rejestru brokerów nr 00000571/U.
6.2. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte przy udziale w/w brokera i będą wykonywane za jego
pośrednictwem.
6.3. Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania w składce ubezpieczeniowej wszystkich
elementów związanych z należytym zrealizowaniem przedmiotowej umowy.
7. KLAUZULE DODATKOWE/POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE
(zgodnie z opisem zawartym w Formularzu ofertowym)
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