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INFORMACJE NIEZB ĘDNE DO WYBORU OFERT 
 

o wartości poniżej kwoty określonej w art. 4 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych  
(DZ. U. z 2018 r. poz. 1986) na wykonanie usługi pn.: 

 

„Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej  

MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu” 
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Rozdział I 
INFORMACJE OGÓLNE  

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  

Miejski Zarz ąd Budynków Mieszkalnych – TBS Spółka z o.o. 
ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

KRS: 0000151922 Telefon: (032) 364 - 20 - 45 

REGON: 273665446 Fax: (032) 364 - 20 - 55 

NIP: 644 - 051 - 52 - 95 Adres e-mail: zp@mzbm.sosnowiec.pl 

Kapitał zakładowy:  31.752.000,00 zł Strona internetowa: www.mzbm.sosnowiec.pl 

 
 

Rozdział II 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA  

 

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks). 

1) Przedmiot ubezpieczenia: wszelkie mienie stanowiące własność lub znajdujące się                            
w posiadaniu Zamawiającego. Zapis ten dotyczy również mienia, w którego posiadanie 
Zamawiający wejdzie w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Zamawiający, jako mienie 
traktuje w szczególności:  
a) budynki, 
b) budowle, 
c) maszyny, urządzenia, wyposażenie, 
d) nakłady adaptacyjne, 
e) środki obrotowe, 
f) środki niskocenne, 
g) pozostałe mienie, na które składają się: wartości pieniężne, mienie pracownicze, mienie osób 

trzecich i mienie powierzone; 
2) Zakres ubezpieczenia: Zamawiający wymaga objęcia ochroną ubezpieczeniową szkód 

polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego 
i niezależnego od woli Zamawiającego zdarzenia z zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia 
nie można wyłączyć następujących ryzyk: 

a) pożar, 

b) uderzenie pioruna, 

c) upadek statku powietrznego lub jego części,  

d) wybuch, 

e) huragan,  

f) powódź,  

g) deszcz nawalny, 
h) spływ wód po zboczach, 
i) grad, śnieg, 
j) trzęsienie, zapadanie, osuwanie się ziemi, 
k) lawina, 
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l) dym i sadza, 
m) huk ponaddźwiękowy,  
n) zalanie, 
o) uderzenie pojazdu lądowego, 
p) upadek budynku, budowli, drzewa lub innych obiektów, 
q) katastrofa budowlana – wg klauzuli nr E43, 
r) przepięcia, 
s) stłuczenie szyb, 
t) kradzież z włamaniem, rabunek, 
u) wandalizm/dewastacja/graffiti – wg klauzuli nr E35B, 
v) terroryzm – wg klauzuli nr E44; 

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować także koszty dodatkowe: 

a) koszty akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem, 
b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu wraz z kosztami 

rozbiórki i/lub demontażu części niezdatnych do użytkowania, 
c) koszty usunięcia zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń 

wymienionych wyżej,  
d) koszty ratunku mienia dotkniętego szkodą,  
e) koszty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia na skutek akcji ratowniczej, 
f) koszty oczyszczania gleby po wydostaniu się substancji na skutek zdarzenia objętego 

ochroną ubezpieczeniową 
g) koszty usunięcia awarii wszelkich przyłączy i instalacji wraz z kosztami poszukiwania 

awarii lub miejsca wydostania się – wg klauzuli E45A, 
h) koszty odtworzenia dokumentacji, 
i) koszty odtworzenia oprogramowania,   
j) koszty wynajmu lokalu zastępczego – wg klauzuli E59, 
k) koszty decyzji administracyjnych, 
l) pękanie mrozowe – wg klauzuli E60; 

Z ochrony ubezpieczeniowej można wyłączyć szkody powstałe:   

a) wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego – rewolucji, wojny domowej, zamieszek, 
przewrotu, sabotażu, 

b) wskutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem zapisów klauzul 
reprezentantów, 

c) wskutek skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizacyjnego oraz zanieczyszczenie 
odpadami przemysłowymi,   

d) wskutek działania zakładu górniczego,  
e) wskutek zalania z dachu lub nieprawidłowo zabezpieczonych otworów dachowych lub 

innego elementu budynku z zastrzeżeniem zapisów klauzul reprezentantów, 
f) wskutek zakłóceń lub przerwy w dostawie wody, gazu, energii elektrycznej lub cieplnej, 

paliwa, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli rozmrożenia – wg klauzuli nr E50, 
g) wskutek niewłaściwego wykonania lub projektu, wad ukrytych, oraz innych wad 

materiałowych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone; wówczas 
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłączenia za skutki takiego zdarzenia,   

h) wskutek modyfikacji genetycznej,  
i) wskutek długotrwałego, naturalnego osuwania się, osiadania i przemieszczania się gruntu, 

erozji morskiej lub rzecznej, 



 

4 
 

 

 

j) wskutek stopniowego pogarszania się stanu ubezpieczonego mienia w związku z normalnym 
zużyciem, korozją, naturą przedmiotu, odkształceniem lub deformacją, powolnym 
działaniem czynników termicznych i biologicznych między innymi: porostów, grzybów, 
mokrego lub suchego rozkładu, insektów, bakterii, chyba że w następstwie wystąpiło inne 
zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia, 

k) wskutek działania lub zaniechania działania osób zatrudnionych przez ubezpieczającego 
polegającego na samowolnym przerwaniu lub zaprzestaniu wykonywania pracy, 

l) wskutek nierealizowania zobowiązań pieniężnych (wierzytelności),  
m) wskutek przemytu lub nielegalnego handlu, 
n) w środkach obrotowych na skutek awarii urządzeń chłodniczych,  
o) wskutek strat wynikających z opóźnień, utraty rynku, strat pośrednich oraz utraty zysku 
p) we wszelkich rodzajach budowli oraz budynkach wyłączonych z eksploatacji – objętych 

ubezpieczeniem od zdarzeń losowych z zastrzeżeniem przyłączy linii, instalacji i urządzeń 
zaspakajających prawidłowe działanie mienia Ubezpieczającego, stanowiących jego 
własność,   

q) w mieniu podczas robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane,  
z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prac budowlano - montażowych – wg klauzuli nr 
E36A, 

r) wskutek wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach produkcyjnych, 
eksploatacyjnych lub rozbiórkowych; 

Dodatkowe uwarunkowania: 

a) jeżeli w następstwie katastrofy budowlanej, osiadania, zapadania się wyniesienia, spękania, 
skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynków dojdzie do innego zdarzenia 
niewyłączonego w OWU Wykonawcy, to powinno ono być objęte ochroną ubezpieczeniową, 

b) w przypadku budynków, w których wystąpi tzw. pustostan, nie można ograniczyć ochrony 
ubezpieczeniowej w stosunku do tego pustostanu. Pustostan należy rozumieć jako pojedynczy 
lokal mieszkalny lub użytkowy znajdujący się budynku mieszkalnym lub użytkowym.    
 

3) Sumy ubezpieczenia, typ wartości: sumy ubezpieczenia zawierają podatek od towarów i usług 
VAT, odszkodowanie winno być płatne z podatkiem VAT pod warunkiem, że ubezpieczeni nie 
dokonali odliczenia, nawet jeżeli są do tego uprawnieni. Sumy ubezpieczenia dotyczą 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia, na kolejny 12 miesięczny okres sumy ubezpieczenia 
odnawiają się.   

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

l.p. Rodzaj mienia System 
ubezpieczenia Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia w 

PLN 

1 Budynki biurowe i użytkowe Sumy stałe 
Wartość 

odtworzeniowa 
nowa 

1.897.436,24 

2 
Budynek mieszkalny ul. 
Kosynierów 39 

Sumy stałe 
Wartość 

odtworzeniowa 
nowa 

5.374.396,70 

3 
Nadbudowy budynków 
mieszkalnych WM Łączna 
2ABC, Patriotów 

Sumy stałe 
Wartość 

odtworzeniowa 
nowa 

27.120.330,72 
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1,2,3,4,5,6,7,8, 

4 Budowle Sumy stałe 
Wartość księgowa 

brutto 
878.141,17 

5 
Środki trwałe, maszyny, 
urządzenia, wyposażenie  

Sumy stałe 
Wartość księgowa 

brutto 
171.710,20 

6 Niskocenne składniki majątku 
Pierwsze 
ryzyko 

Wartość 
odtworzeniowa 

434.490,00 

7 

Mienie dzierżawione, 
najmowane, leasingowane, 
użytkowane na podstawie 
innego tytułu prawnego 

Pierwsze  
ryzyko 

Wartość księgowa 
brutto 

50.000,00 

8 
Środki wykorzystywane w 
bieżącej działalności 

Pierwsze 
ryzyko 

Wartość nabycia, 
wytworzenia 

30.000,00 

9 
Mienie pracowników limit 500 
PLN /osobę 

Pierwsze 
ryzyko 

Wartość 
odtworzeniowa 

50.000,00 

10 
Nakłady adaptacyjne w obcych 
środkach trwałych 

Pierwsze 
ryzyko 

Wartość 
odtworzeniowa 

50.000,00 

 

4) Limity odszkodowawcze i franszyzy: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie wyłącznie 
następujących limitów odszkodowawczych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, jednak nie niższych, niż: 

Poz. Rodzaj zdarzenia Wysokość limitu w PLN 

Dopuszczalna 
franszyza 

integralna w 
PLN 

Dopuszczalna 
franszyza 

redukcyjna w 
PLN 

1 
Koszty przesyłek 
ekspresowych i nadgodzin - 
klauzula E12 

50.000 
Integralna  

300  
BRAK 

2 Przepięcia - klauzula E29A 
500.000 na wszystkie 
zdarzenia i 250.000 na 

jedno zdarzenie 

Integralna  
300  

BRAK 

3 
Klauzula wandalizmu / 
dewastacji / graffiti - klauzula 
E35B 

50.000 na wszystkie 
zdarzenia i na jedno 

zdarzenie 
 w tym  

Graffiti: limit 30.000 

Integralna  
300  

BRAK 

4 
Klauzula robót budowlanych – 
klauzula E36A 

500.000 
Integralna  

300  
BRAK 

5 
Klauzula szkód mechanicznych 
-klauzula E37 

50.000 BRAK 
Redukcyjna 

300  

6 
Klauzula szkód elektrycznych - 
klauzula E38 

50.000 BRAK 
Redukcyjna 

300 

7 
Szkody w oszkleniu - klauzula 
E39A 

10.000 BRAK BRAK 

8 
Klauzula rzeczoznawców - 
klauzula E42 

50.000 
Integralna  

300  
BRAK 

9 Ubezpieczenie katastrofy Do sumy ubezpieczenia BRAK Redukcyjna 
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budowlanej – Klauzula E43 budynku 2.000  

10 
Ubezpieczenie aktów 
terroryzmu - klauzula E44 

1.000.000 BRAK 
Redukcyjna 

2.000  

11 

Ubezpieczenie zamieszek, 
strajków ,rozruchów, 
niepokojów społecznych – 
klauzula E44A  

1.000.000 BRAK 
Redukcyjna 

2.000  

12 

Usuwania awarii wszelkich 
przyłączy wraz z kosztami 
poszukiwania awarii lub 
miejsca wydostania się  - 
klauzula E45A 

100.000 na wszystkie i  na 
jedno zdarzenie  

Integralna  
300  

BRAK 

13 
Szkody spowodowane 
topnieniem śniegu lub lodu – 
klauzula E46 

200.000 na wszystkie 
zdarzenia i na jedno 

zdarzenie 

Integralna  
300  

BRAK 

14 
Koszty decyzji 
administracyjnych – klauzula 
E58 

30.000 
Integralna  

300  
BRAK 

15 
Koszty wynajmu lokalu 
zastępczego – klauzula E59 

1% Sumy ubezpieczenia 
budynku nie więcej niż 

70.000 

Integralna  
300  

BRAK 

16 
Pękanie mrozowe – klauzula 
E60 

50.000 
Integralna  

300  
BRAK 

17 
Koszty odtworzenia 
dokumentacji 

10.000 
Integralna  

300  
BRAK 

18 
Koszt odtworzenia 
oprogramowania 

10.000 
Integralna  

300  
BRAK 

19 
Koszty dodatkowe określone w 
od punktach od  a do e   

10% sumy ubezpieczenia 
– ponad sumę 
ubezpieczenia 

Integralna  
300  

BRAK 

20 

Koszty oczyszczania gleby po 
wydostaniu się substancji na 
skutek zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową 

50.000 
Integralna  

300  
BRAK 

21 

Ubezpieczenie kosztów  
usuwania skutków akcji 
gaśniczej w mieniu lokatorów 
oraz w lokalach mieszkalnych z 
limitem 2.000 PLN na lokal 
mieszkalny 

2.000 PLN na lokal 
mieszkalny 

BRAK BRAK 

LIMITY DLA RYZYK KRADZIE ŻOWYCH 

22 

Szkody kradzieżowe, rabunek 
w odniesieniu do środków 
trwałych, obrotowych, 
niskocennych składników 
majątku, mienia osób trzecich i 
pracowników oraz stanów 
magazynowych 

50.000 
Integralna  

300  
BRAK 

23 Koszty naprawy zabezpieczeń 15.000 
Integralna  

300  
BRAK 

24 
Kradzież zwykła obejmująca 
również elementy budynków, 

20.000 
Integralna  

300  
BRAK 
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budowli, instalacji 

WARUNKI FAKULTATYWNE 

25 
Podwyższenie limitu odpowiedzialności w klauzuli E42 – klauzula rzeczoznawców do kwoty 
100.000 PLN 

26 Zniesienie franszyzy integralnej we wszystkich ryzykach wskazanych w INDWO 

27 Podwyższenie limitu odpowiedzialności  w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej – do 50.000 PLN  

28 
Ubezpieczenie kostów utraty wody po awarii instalacji , limit 20.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia, franszyza integralna 300 PLN  

29 
Podwyższenie limitu odpowiedzialności do 5.000 PLN na lokal mieszkalny w ubezpieczeniu 
kosztów  usuwania skutków akcji gaśniczej w mieniu lokatorów oraz w lokalach mieszkalnych   

 

Limity odpowiedzialności dotyczą 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, na kolejny 12 miesięczny 
okres limity odnawiają się.   

5) Franszyzy dla ryzyk nieokreślonych powyżej:  

a) integralna – nie wyższa niż 300 PLN z zastrzeżeniem franszyz określonych w punkcie 5 – 
tabela, 

b) dla mienia pracowniczego, mienia i osób trzecich (poz. 8 tabeli z punktu 3) franszyza 
zniesiona, 

c) brak z  zastrzeżeniem franszyz określonych w punkcie 4 – tabela,  
d) udział własny – brak; 

 
6) Klauzule brokerskie obligatoryjne: E01A, E08, E09, E10, E12, E13, E14, E15, E16, E17, 

E18A, E19, E29A, E33, E35B, E36A, E37A, E38, E39A,E42, E43, E44, E44A E45A, E46, 
E51, E53, E54, E55, E57, E58, E59, E60; 
 

7) Warunki fakultatywne 
a) podwyższenie limitu odpowiedzialności w klauzuli E42 – klauzula rzeczoznawców do 

kwoty 100.000 PLN, 
b) zniesienie franszyzy integralnej we wszystkich ryzykach wskazanych w INDWO 
c) podwyższenie limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej – do 

50.000 PLN,  
d) ubezpieczenie kostów utraty wody po awarii instalacji, limit 20.000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia, franszyza integralna 300 PLN, 
e) podwyższenie limitu odpowiedzialności do 5.000 PLN na lokal mieszkalny w 

ubezpieczeniu kosztów  usuwania skutków akcji gaśniczej w mieniu lokatorów oraz w 
lokalach mieszkalnych;   

 

8) Szkodowość:  

l.p. Rok polisowy Ilość skód 
Kwota wypłaty 

w PLN 
Kwota rezerwy 

w PLN 
1 2014 0 0 0 
2 2015 2 0 0 
3 2016 4 2.762,70 0 
4 2017 8 0 0 
5 2018 7 0 0 
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9) Miejsce ubezpieczenia: wszystkie miejsca prowadzenia i wykonywania działalności oraz 
miejsca, w których znajduje się mienie Ubezpieczonego (w posiadaniu zależnym i/lub 
samoistnym); 

10) Zasady wypłaty odszkodowań dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej 
nowej lub ewidencyjnej, księgowej brutto:  
a) w przypadku budynków i budowli - według kosztów wykonania prac (robót) budowlanych                 

i instalacyjnych zmierzających do odbudowy lub naprawy zniszczonego (uszkodzonego 
mienia) Koszty prac zostaną potwierdzone fakturą  lub rachunkiem wykonawcy wraz                         
z kosztorysem lub w przypadku wykonywania ich we własnym zakresie kosztorysem,  

b) w przypadku maszyn i urządzeń - według kosztów naprawy lub zakupu maszyny, urządzenia 
o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach. Poniesione koszty zostaną 
potwierdzone fakturą lub rachunkiem wykonawcy wraz z kosztorysem lub w przypadku 
wykonywania ich we własnym zakresie kalkulacją kosztów. 

W obu przypadkach nie będzie potrącane faktyczne zużycie techniczne lub umorzenie, ani nie będą 
mieć zastosowania współczynniki zmierzające do ograniczenia wypłaty odszkodowania. Zapis ten 
dotyczy szkód częściowych i całkowitych. Jedynym ograniczeniem jest suma ubezpieczenia 
danego środka trwałego. Dodatkowo będą pokrywane koszty opracowania wymaganej dokumentacji, 
koszty transportu, montażu i demontażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia mienia, 
ponad sumę ubezpieczenia ubezpieczonego mienia zgodnie ze wskazanymi w tabeli limitami.  

Przy wyliczeniu odszkodowania według wartości odtworzeniowej nie będzie mieć zastosowania zasada 
„proporcji” jeśli niedoubezpieczenie będzie wynosiło 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia. Dla 
mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto oraz ewidencyjnej odszkodowanie będzie 
wypłacone do wysokości sumy ubezpieczenia.  

We wszystkich opisanych wyżej przypadkach odszkodowanie będzie wypłacone z podatkiem VAT, 
jeśli Ubezpieczony przy nabyciu mienia tego podatku nie odliczył, nawet jeśli jest do tego uprawniony.  

a) w przypadku środków niskocennych – według kosztów naprawy uszkodzonego mienia lub 
kosztu zakupu identycznego lub o zbliżonych parametrach, 

b) w przypadku mienia pracowniczego do wypłaty odszkodowania przyjmuje się koszt naprawy 
uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub o zbliżonych parametrach, 

c) w przypadku szyb i elementów szklanych od stłuczenia – według wartości odtworzeniowej; 
dodatkowo będą pokryte koszty demontażu, montażu, transportu, użycia zwyżki i innych 
urządzeń, przy udziale których mienie zostanie naprawione; 
 

11) Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość tzw. „szybkiej ścieżki likwidacji drobnych szkód 
majątkowych” do kwoty 3.000 PLN polegającej na możliwości podjęcia przez Ubezpieczonego 
działań zmierzających do usunięcia szkody z zastrzeżeniem, że zostanie sporządzona 
dokumentacja pisemna (protokół, notatka), fotograficzna; 

12) Jeśli przyczyna szkody będzie miała znamiona przestępstwa, Ubezpieczony zobowiązany jest 
do zgłoszenia zdarzenia do organów ścigania; 

13) Za protokół, notatkę, należy uważać dokument sporządzony na okoliczność powstania szkody 
majątkowej zawierający informację na temat przyczyn, okoliczności i rozmiaru uszkodzeń, a 
także szacowaną wartość, która będzie kwalifikowała do zastosowania szybkiej ścieżki 
likwidacji drobnych szkód majątkowych; 

14) Dokumentacja ta powinna być przesłana wraz ze zgłoszeniem szkody; 
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15) Podstawę do wypłaty odszkodowania na zasadach określonych powyżej stanowi faktura, 
rachunek, kosztorys powykonawczy; 

16) Ubezpieczyciel zobowiązuje się na wniosek Ubezpieczonego do wypłaty zaliczki; 

17) Zaliczka winna odpowiadać kwocie bezspornej, którą Ubezpieczony winien udokumentować 
kosztorysem wykonawczym z zastrzeżeniem potwierdzenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
za powstałą szkodę; 

18) Sposób zgłaszania roszczeń winien być szczegółowo opisany i przedstawiony przez 
Wykonawcę oraz załączony do oferty. Dokument winien zawierać co najmniej: 

a) terminy zgłaszania i rozpatrywania roszczeń;  

b) wymagane dane dotyczące zgłaszanych roszczeń; 

c) sposób zgłaszania roszczeń z podaniem danych kontaktowych; 

d) dane osób wykonujące czynności likwidacji szkód na rzecz Zamawiającego oraz dane 
osób nadzorujących te czynności,  

e) zasady szybkiej ścieżki likwidacji drobnych szkód majątkowych  

               jednak nie powinien odbiegać od zapisów INDWO. 

 

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 

1) Przedmiot ubezpieczenia: stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu Zamawiającego 
sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, nabyte przez Ubezpieczonego od 2012 roku, w tym: 
stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny;  
 

2) Zakres ubezpieczenia: Zamawiający wymaga objęcia ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego                   
od szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ubezpieczonego mienia na skutek 
zdarzenia nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego od momentu 
dostawy urządzenia lub jego części; ubezpieczenie winno obejmować także szkody powstałe                         
w czasie przemieszczania sprzętu na terenie Zamawiającego. Zakres ochrony winien w 
szczególności obejmować: 
a) działanie ognia, sadzy, dymu, eksplozje i implozje, uderzenie pioruna, upadek pojazdu 

powietrznego, 
b) działanie wiatru, osunięcia się ziemi, lawiny 
c) działanie wody, tj. powodzi, burzy, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, mrozu, śniegu                        

i gradu, 
d) wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, 
e) zmianę parametru prądu w sieci instalacji elektrycznej, 
f) przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, 
g) szkody spowodowane działaniem człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa, 

nieostrożność, zniszczenie przez osoby trzecie, 
h) wady produkcyjne, materiałowe, błędy konstrukcyjne, 



 

10 
 

 

 

i) kradzież z włamaniem, rabunek w tym kradzież z pojazdu lub kradzież całego pojazdu wraz ze 
sprzętem (bez obowiązku uruchomienia zabezpieczeń podczas pracy tych urządzeń),  

j) wandalizm/dewastację,  
k) szkody w sprzęcie przenośnym spowodowane jego upadkiem, 
l) kradzież zwykłą sprzętu lub jego części;  

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować także koszty dodatkowe takie jak: 

a) koszty akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniami objętymi ubezpieczenie, 
b) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu wraz z kosztami 

rozbiórki i/lub demontażu części niezdatnych do użytkowani 
c) koszty usunięcia zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń 

wymienionych wyże  
d) koszty ratunku mienia dotkniętego szkodą i koszty zabezpieczeniem przed szkodą 

ubezpieczonego mieni  
e) koszty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia, utraty mienia na skutek akcji ratowniczej, 
f) koszty oczyszczania gleby po wydostaniu się substancji na skutek zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniową. 

Z ochrony ubezpieczeniowej nie może zostać wyłączone mienie czasowo wycofane z eksploatacji. 

 

3) Suma ubezpieczenia, typ wartości: sumy ubezpieczenia zawierają podatek od towarów i usług 
VAT, odszkodowanie winno być płatne z podatkiem VAT pod warunkiem, że ubezpieczeni nie 
dokonali odliczenia, nawet jeżeli są do tego uprawnieni. Sumy ubezpieczenia odpowiedzialności 
dotyczą 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, na kolejny 12 miesięczny okres sumy 
ubezpieczenia odnawiają się.   

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

l.p. Rodzaj mienia System 
ubezpieczenia Rodzaj wartości 

Suma 
ubezpieczenia w 

PLN 

1. 
Sprzęt stacjonarny, sprzęt 
audio video i oprogramowanie 

Sumy stałe  Księgowa brutto 41.699,84 

2. Sprzęt przenośny  Sumy stałe Księgowa brutto 9.213,34 

4. 
Koszt odtworzenia danych, 
nośników danych i 
oprogramowania 

I ryzyko  Odtworzeniowa 50.000,00 

5. Kradzież zwykła Pierwsze ryzyko Odtworzeniowa 5.000,00 

 

4) Limity odszkodowawcze i franszyzy: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitów 
odszkodowawczych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jednak nie 
niższych, niż: 

Poz. Rodzaj zdarzenia Wysokość limitu w PLN 

Dopuszczalna 
franszyza 

integralna w 
PLN 

Dopuszczalna 
franszyza 

redukcyjna w 
PLN 
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1 
Koszty przesyłek 
ekspresowych i nadgodzin - 
klauzula E12 

5.000 
Integralna  

300  
BRAK 

2 
Klauzula rzeczoznawców - 
klauzula E42 

5.000 
Integralna  

300  
BRAK 

3 
Ubezpieczenie katastrofy 
budowlanej – Klauzula E43 

60.000 BRAK 
Redukcyjna 

2.000  

4 
Ubezpieczenie aktów 
terroryzmu - klauzula E44 

60.000 BRAK 
Redukcyjna 

2.000  

5 

Ubezpieczenie zamieszek, 
strajków ,rozruchów, 
niepokojów społecznych – 
klauzula E44A  

60.000 BRAK 
Redukcyjna 

2.000  

6 
Szkody spowodowane 
topnieniem śniegu lub lodu – 
klauzula E46 

20.000 
Integralna  

300  
BRAK 

7 
Koszty dodatkowe określone 
od punktu a do punktu e 

10% sumy ubezpieczenia 
– ponad sumę 
ubezpieczenia 

Integralna  
300  

BRAK 

8 

Koszty oczyszczania gleby po 
wydostaniu się substancji na 
skutek zdarzenia objętego 
ochroną ubezpieczeniową 

10.000 
Integralna  

300  
BRAK 

 

Limity odpowiedzialności dotyczą 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia, na kolejny 12 miesięczny 
okres limity odnawiają się.   
 
5) Franszyzy:  

a) franszyza integralna: 200 PLN,   
b) franszyza redukcyjna: brak,  
c) udział własny: brak;  

 
6) Klauzule brokerskie obligatoryjne: E01A, E08, E09, E10,  E12, E14, E15, E16, E17, E18A, 

E19, E33,  E42, E43, E44, E44A, E51, E52, E53, E54, E55, E57; 
 

7) Szkodowość: w ciągu 3 lat zgłosozno 6 szkód – brak wypłat i rezerw.  
 

8) Zasady wypłaty odszkodowań:  
a) w przypadku szkody częściowej lub całkowitej wypłata odszkodowania nastąpi według 

wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od zużycia technicznego oraz okresu 
eksploatacji,  

b) wypłata nastąpi z podatkiem VAT, jeśli Ubezpieczony nie odliczył tego podatku, nawet jeśli 
był do tego uprawniony, a suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT. 

9) Miejsce ubezpieczenia:  
a) dla sprzętu stacjonarnego i pozostałego zakwalifikowanego do sprzętu stacjonarnego  – 

wszystkie lokalizacje Ubezpieczonych na terenie RP,  
b) dla sprzętu przenośnego – teren RP; 

10) Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość tzw. „szybkiej ścieżki likwidacji drobnych szkód 
majątkowych”  do kwoty 2.000 PLN polegającej na możliwości podjęcia przez 
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Ubezpieczonego działań zmierzających do usunięcia szkody z zastrzeżeniem, że zostanie 
sporządzona dokumentacja pisemna (protokół, notatka) i fotograficzna; 

11) Jeśli przyczyna szkody będzie miała znamiona przestępstwa Ubezpieczony zobowiązany jest                   
do zgłoszenia zdarzenia do organów ścigania; 

12) Za protokół, notatkę należy uważać dokument sporządzony na okoliczność powstania szkody 
majątkowej zawierający informację na temat przyczyn, okoliczności i rozmiaru uszkodzeń,                     
a także szacowana wartość, która będzie kwalifikowała do zastosowania szybkiej ścieżki 
likwidacji drobnych szkód majątkowych; 

13) Dokumentacja ta powinna być przesłana wraz ze zgłoszeniem szkody; 

14) Podstawę do wypłaty odszkodowania na zasadach określonych powyżej stanowi faktura, 
rachunek, kosztorys powykonawczy; 

15) Ubezpieczyciel zobowiązuje się na wniosek Ubezpieczonego do wypłaty zaliczki. Zaliczka 
winna odpowiadać kwocie bezspornej, którą Ubezpieczony winien udokumentować 
kosztorysem wykonawczym z zastrzeżeniem potwierdzenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela 
za powstałą szkodę; 

16) Sposób zgłaszania roszczeń winien być szczegółowo opisany i przedstawiony przez 
Wykonawcę oraz załączony do oferty. Dokument winien zawierać, co najmniej: 

a) terminy zgłaszania i rozpatrywania roszczeń;  
b) wymagane dane dotyczące zgłaszanych roszczeń; 
c) sposób zgłaszania roszczeń z podaniem danych kontaktowych; 
d) dane osób wykonujące czynności likwidacji szkód na rzecz Zamawiającego oraz dane osób 

nadzorujących te czynności,  
e) zasady szybkiej ścieżki likwidacji drobnych szkód majątkowych 

 
jednak nie powinien odbiegać od zapisów INDWO. 

 

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

1) Przedmiot ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkodę osobową, 
rzeczową, lub czystą stratę finansową powstałą w okresie ubezpieczenia wskutek posiadania, 
zarządzania lub administrowania mieniem lub będącą skutkiem działania lub zaniechania,             
za którą Ubezpieczony w myśl przepisów prawa  jest odpowiedzialny i/lub zobowiązany                        
do naprawienia lub pokrycia poszkodowanemu poniesionej straty.  

2) Zakres ubezpieczenia Odpowiedzialność Ubezpieczonego objęta ubezpieczeniem może mieć 
charakter zarówno deliktowy, kontraktowy i za produkt, przy czym ubezpieczenie powinno 
obejmować oparty na przepisach prawa zbieg odpowiedzialności z tych tytułów. Ubezpieczenie 
obejmować powinno szkody oraz ich następstwa, a także szkody wyrządzone na skutek 
rażącego niedbalstwa. 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje w szczególności:  

a) odpowiedzialność cywilną za podwykonawców - za szkody powstałe w związku                                  
z wykonywaniem czynności, prac lub usług przez podwykonawców działających w imieniu 
lub/i na rzecz Ubezpieczonego; z zachowaniem prawa regresu do podwykonawców 
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będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi 
osobowości prawnej; oraz bez prawa regresu w stosunku do osób fizycznych, w tym osób 
fizycznych prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 
Ubezpieczonego; Ochrona obejmuje również odpowiedzialność Ubezpieczonego względem 
podwykonawcy; 

b) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu ruchomym lub nieruchomościach  
użytkowanych na podstawie umowy najmu dzierżawy, leasingu, lub innego stosunku 
prawnego w tym mienie wartościowe; 

c) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z posiadaniem                                             
i administrowaniem terenami zielonymi, nasadzeniami, parkami, placami, skwerami, 
placami zabaw i innymi terenami w tym drogami i parkingami wewnętrznymi; 

d) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek przepięć lub zalań wszelkiego 
typu w szczególności powstałych w następstwie awarii, działania czy eksploatacji urządzeń 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (gazowej, 
elektrycznej, klimatyzacyjnej itp.) 

 oraz powstałych w związku ze złym stanem technicznym, nieszczelnością: 

- dachów, obróbek blacharskich wszelkiego typu, w tym kominowych 
- ścian, elewacji, złącz zewnętrznych i wewnętrznych budynku, 
- stolarki okiennej i drzwiowej, 
- okien, klap i włazów dachowych wszelkiego typu 
- szybów kominowych, wentylacyjnych, dźwigowych i zsypowych 
 
jak również wskutek: 
- cofnięcia cieczy w systemach kanalizacyjnych, 
- zatkania systemów kanalizacyjnych z nieznanych przyczyn,  
- zamarzania, rozmarzania, topnienia zalegającego śniegu i lodu,  
- zalanie z zamarzniętych i/lub zatkanych rynien i rur spustowych, 
- przepięć rozumianych, jako gwałtowna zmiana napięcia lub natężenia prądu w sieci 

wewnętrznej budynku; 
  

e) odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane zaleganiem lub osuwaniem się śniegu, 
sopli lodowych 

f) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek posiadania, administrowania                   
i utrzymania budynków i innych nieruchomości, za które Ubezpieczony odpowiada,                      
w tym wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami.  

g) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w wyniku wykonania, niewykonania i/lub 
nienależytego wykonania czynności związanych zarządzaniem wspólnotami 
mieszkaniowymi w tym szkody wynikające z braku remontów i właściwej konserwacji 
mienia wspólnot i ich części (tzw. ubezpieczenie nadwyżkowe). 

h) szkody w mieniu lokatorów wynikłe w trakcie prac związanych z poszukiwaniem                      
i usuwaniem awarii wszelkiego typu w tym instalacji wodno-kanalizacyjnych i co w 
budynku lub poza nim 

i) OC Inwestora, w rozumieniu przepisów Prawo budowlane - w związku z występowaniem 
Ubezpieczonego w roli Inwestora i/lub Inwestora Zastępczego z tytułu realizacji 
powierzonych zadań inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem następujących założeń:  
- ochroną będą objęte inwestycje, których wartość jest mniejsza lub równa 1.000.000,00 

PLN, 
- z ochrony wyłączone są inwestycje inżynierskie, takie jak: mosty, wiadukty, estakady,  
- z ochrony wyłączone są inwestycje w budowę: tuneli, metra i innych podziemnych 

budowli,  
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- z ochrony wyłączone są inwestycje w budowę budowli takich jak: pirsy, mola, 
budowle/urządzenia służące osłabianiu sił uderzenia fal lub łamaniu fal, falochrony, doki, 
porty, nadbrzeża, jazy, budowle piętrzące, obwałowania, zbiorniki wodne, itp.; 

 
W przypadku zgłoszenia roszczenia angażującego odpowiedzialność Inwestora, w tym 
Inwestora Zastępczego, ochrona w tym zakresie uruchomiona będzie w przypadku, gdy 
roszczenie nie zostało zaspokojone z umowy ubezpieczenia oc, zawartej w związku z realizacją 
danego kontraktu, o ile taka umowa została zawarta; 

 
j) odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu w pieczy i pod kontrolą (powierzonym, 

przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, 
w tym szkody w mieniu pozostawionym w szatni oraz szkody w sprzęcie elektronicznym,   

k) odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek prowadzenia prac remontowych, 
budowlanych modernizacyjnych w tym szkody w instalacjach lub urządzeniach podziemnych; 

l) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za wypadki przy pracy wyrządzone pracownikom 
(niezależnie od podstawy zatrudnienia) Ubezpieczonego z rozszerzeniem o szkody w mieniu 
pracowników, w tym szkody w ich pojazdach mechanicznych; Za pracownika uważa się 
również, stażystów, praktykantów, asystentów, osoby skazane skierowane do wykonywania 
prac społecznych przez sąd lub zakład karny oraz osoby skierowane do wykonywania prac 
interwencyjnych; 

m) odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlagające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

n) odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe, w tym szkody powstałe w wyniku 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych  

o) odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom bliskim pracowników 
Zamawiającego Za osoby bliskie uważa się małżonków, wstępnych, zstępnych, dzieci własne                  
i przysposobione;  

 
Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować także koszty dodatkowe: 

a) związane podjętymi działaniami w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów 
jeżeli chociażby okazały się bezskuteczne, 

b) wynagrodzenia rzeczoznawców, 
c) obrony sądowej w związku ze zgłoszonymi roszczeniami poszkodowanych. 

 

Dodatkowe uwarunkowania:  

a) strony umowy uzgodniły, że w przypadku szkód w mieniu lokatorów i najemców lokali 
użytkowych powstałych wskutek zalań określonych Ubezpieczyciel uzna odpowiedzialność za 
szkodę pod warunkiem złożenia przez Ubezpieczonego (zgodnie z umocowaniem) stosownego 
oświadczenia, chyba że do naprawienia szkody powstałej z ww. przyczyn jest zobowiązany 
inny podmiot (art. 429 k.c.) lub inna osoba (art. 415 k.c.)  

b) zapisy powyższe mają na celu zapewnienie możliwości zastosowania procedury uproszczonej 
przy likwidacji szkody o wartości do 2.000 PLN.    
 

3) Sposób zgłaszania roszczeń winien być szczegółowo opisany i przedstawiony przez Wykonawcę 
oraz załączony do oferty. Dokument winien zawierać co najmniej: 

a) terminy zgłaszania i rozpatrywania roszczeń, 
b) wymagane dane dotyczące zgłaszanych roszczeń, 
c) sposób zgłaszania roszczeń z podaniem danych kontaktowych, 
d) dane osób wykonujące czynności likwidacji szkód na rzecz Zamawiającego oraz dane osób 

nadzorujących te czynności,  
e) zasady szybkiej ścieżki likwidacji drobnych szkód majątkowych 

 
jednak nie powinien odbiegać od zapisów INDWO. 
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4) Zakres terytorialny:  teren RP;  
5) Sumy gwarancyjne i limity odpowiedzialności: suma gwarancyjna: 2.000.000 PLN na 

wszystkie zdarznia i 1.000.000 PLN jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie 
ubezpieczenia. Suma gwarancyjna dotyczy 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia, na kolejny 12 
miesięczny okres sumy gwarancyjna odnawia się. Limity odpowiedzialności dotyczą 12 
miesięcznego okresu ubezpieczenia, na kolejny 12-miesięczny okres limity odnawiają się.   

Limity odpowiedzialności 

Nr 
rozszerzenia 

zakresu 
ubezpieczenia 

Tytuł rozszerzenia zakresu ubezpieczenia 
Limit 

odpowiedzialności w 
PLN 

a Odpowiedzialność cywilną za podwykonawców 200.000 

b 

Odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu 
ruchomym lub nieruchomościach użytkowanych na 
podstawie umowy najmu dzierżawy, leasingu, lub 
innego stosunku prawnego 

200.000 

d 
Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe 
wskutek przepięć lub zalań 

1.000.000 w tym limit 
na lokal 50.000 

e 
Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane 
zaleganiem lub osuwaniem się śniegu, sopli 
lodowych 

500.000 

h 

Szkody w mieniu lokatorów wynikłe w trakcie prac 
związanych z poszukiwaniem i usuwaniem awarii 
wszelkiego typu w tym instalacji wodno-
kanalizacyjnych i co w budynku lub poza nim 

200.000 w tym limit 
na lokal 20.000 

j 
Odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu w 
pieczy i pod kontrolą 

100.000 

l 
Odpowiedzialność cywilną pracodawcy za wypadki 
przy pracy 

250.000 

m 

Odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane 
przez pojazdy nie podlagające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

250.000 

n 
Odpowiedzialność cywilną za czyste straty 
finansowe, w tym szkody powstałe w wyniku 
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 

200.000 

 

W przypadku zbiegu odpowiedzialności z tytułu różnych limitów ma zastosowanie wyższy z nich.  

6) Franszyzy:  
a) franszyza integralna: zniesiona, 
b) franszyza redukcyjna: zniesiona, możliwe jest zastosowanie franszyzy redukcyjnej w 

wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000 PLN dla szkód w środowisku oraz dla 
szkód polegających na czystej stracie finansowej,   

c) udział własny: brak; 
7) Klauzule brokerskie obligatoryjne: E01A, E09, E14, E15, E16, E17, E53, E55;   
8) Warunki Fakultatywne:  
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a) suma gwarancyjna: 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarznia w 12-miesięcznym  
okresie ubezpieczenia 

b) podwyższenie limitu odpowiedzialności w ryzyku OC pracodawcy za wypadki przy 
pracy do kwoty 500.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie 
ubezpieczenia 

 
9) Szkodowość:  

l.p. Rok polisowy Ilość skód 
Kwota wypłaty  

w PLN 
Kwota rezerwy  

w PLN 
1 2011 9 23.387 0 
2 2012 4 5.600 0 
3 2013 4 7.690 0 
4 2014 2 466,36 0 
5 2015 3 12.757 0 
6 2016 1 0 0 
7 2017 2 0 0 
8 2018 1 0 0 
 

4. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości na rzecz 

MZBM TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.  

 

1) Przedmiot ubezpieczenia: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy 

nieruchomości; 

2) Zakres ubezpieczenia:  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów rozporządzenie 

Ministra Finansów z 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 1616 z późń. zm.) 

oraz w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego; 

3) Zakres terytorialny: teren RP;  

4) Suma gwarancyjna: 50.000 EURO na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie 

ubezpieczenia; 

5) Franszyzy: 

a) franszyza integralna: brak,  

b) franszyza redukcyjna: brak, 

c) udział własny: brak;  

6) Klauzule brokerskie obligatoryjne: E09, E14, E15, E16, E17,E53, E55;  

7) Szkodowość: w okresie ostatnich pięciu lat: brak szkód. 

l.p. Rok polisowy Ilość skód 
Kwota wypłaty  

w PLN 
Kwota rezerwy  

w PLN 
1 2014 3 506,95 0 
2 2015 2 846,81 0 
3 2016 2 1.938,64 0 
4 2017 2 0 0 
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5 2018 1 0 0 
 

5. Informacje ogólne – dodatkowe. 

1) W sprawach nieuregulowanych niniejszym INDWO mają zastosowanie ogólne warunki 

Wykonawcy dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń;  

2) Okres ubezpieczenia wynosi 36 miesięcy licząc od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. z zastrzeżeniem 

że dla umów rozpoczynających bieg w trakcie wskazanych 36 miesięcy okres ubezpieczenia 

rozpocznie się po zakończeniu aktualnych umów i będzie trwał do 31.12.2021 r.; 

3) Przychody zamawiającego:  

L.p. Rodzaj przychodów / lata Na 30.09.2018 Plan na rok 2019 

1 Przychody MZBM TBS Sp. z o.o. 5.319.683,12 7.100.000 

2 
W tym przychody z zarządzania 

wspólnotami mieszkaniowymi  
2 044 876,74 2.750.000 

 

4) Liczba zatrudnionych pracowników: 102 osoby; 

5) Dane o zarządzanych obiektach:  

a) liczba wspólnot: 201, 

b) ilość lokali mieszkalnych: 6.752; 

6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający korzysta                                           

z licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego działającego pod nazwą ENT BROKER 

Katarzyna Libura-Pisalska, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gdańskiej 5, posiadającego zezwolenie 

Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego i Funduszy Emerytalnych na prowadzenie działalności 

brokerskiej nr 1377/05. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale wymienionego 

brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem przez cały okres trwania 

umowy; 

7) Opis przedmiotu zamówienia stanowi autorski program brokera wskazanego w INDWO; 

8) Definicje ryzyk do ubezpieczenia mienia:  

a) pożar to działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i sam 

się rozprzestrzenił; 

b) uderzenie pioruna to działanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie                            

w tym takie działanie polegające na spowodowaniu nagłego przepicia prądu o napięciu 

wyższym od znamionowego dla danego urządzenia czy instalacji (przepięcie); 

c) upadek statku powietrznego to katastrofa lub przymusowe lądowanie załogowego lub 

bezzałogowego statku powietrznego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego 

części lub ładunku. Definicja ta obejmuje również szkody spowodowane wymuszonym lub 

awaryjnym zrzutem paliwa; 
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d) wybuch to nagła zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, 

pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się. W przypadku naczyń 

ciśnieniowych i innych zbiorników tego rodzaju, zdarzenie zostanie uznane za wybuch, 

jeżeli ściany tych naczyń lub zbiorników uległy zniszczeniu w takim zakresie, iż wskutek 

ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień. Wybuchem jest 

również gwałtowne zgniecenie i uszkodzenie zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem 

zewnętrznym (implozja); 

e) huragan to wiatr o prędkości 17,0 m/s lub wyższej. Wystąpienie takiego wiatru powinno 

być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Jeżeli nie 

istnieje możliwość uzyskania takiego potwierdzenia, uznaje się, że świadczący o działaniu 

huraganu jest stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu, w którym one powstały lub w 

bezpośrednim sąsiedztwie; 

f) powódź to zalanie mienia zamawiającego na skutek podniesienia się stanu wody w korytach 

wód płynących lub w zbiornikach wód stojących i wystąpienia z brzegów na skutek jednej 

lub kilku z poniższych przyczyn:   

- opadów atmosferycznych,  

- topnienia śniegu i lodu,  

- topnienia kry lodowej i zatorów lodowych,  

- spływu wód po stokach, zboczach,  

- podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, 

    Za powódź uważa się również wydostanie się wody z urządzeń i systemów kanalizacyjnych 

wskutek wymienionych zdarzeń; 

g) deszcz nawalny to deszcz o sile natężenia co najmniej 4 według skali stosowanej przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW). Wystąpienie takiego zjawiska 

powinno zostać przez IMiGW potwierdzone. Jeżeli nie istnieje możliwość uzyskania takiego 

potwierdzenia, uznaje się, że świadczący o działaniu deszczu nawalnego jest stan faktyczny   

i rozmiar szkód w miejscu, w którym one powstały lub w bezpośrednim sąsiedztwie; 

h) spływ wód po zboczach to zalanie terenów wskutek działania wód spływających po stokach 

lub zboczach; 

i) grad to opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 

j) śnieg to bezpośrednie lub pośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na ubezpieczone 

mienie, przewrócenie się mienia sąsiedniego na ubezpieczone mienie wskutek działania 

ciężaru śniegu lub lodu, oraz topnienie i zamarzanie śniegu powodujące szkody                                

w ubezpieczonym mieniu w tym zalanie mienia. Zalanie objęte jest ochotną 

ubezpieczeniową w zakresie określonym klauzulą E46; 



 

19 
 

 

 

k) trzęsienie ziemi to nie wywołane przez działalność człowieka zaburzenie systemu 

równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzysza wstrząsy i drgania gruntu; 

l) osunięcie się ziemi to nie spowodowane działalnością ludzka osuwanie się ziemi na stokach; 

m) zapadanie się ziemi to obniżenie poziomu terenu z powodu zawalenia się naturalnych, 

pustych przestrzeni w gruncie, nie spowodowane działalnością ludzką.  

n) lawina to gwałtowne zsuwanie lub staczanie się ze stoków górskich mas śniegu, lodu lub 

kamieni lub błota; 

o) dym i sadza za działanie dymu lub sadzy uważa się zawiesinę cząsteczek w gazie, będącą 

bezpośrednim skutkiem spalania lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca 

spalania lub działania wysokiej temperatury; 

p) huk ponaddźwiękowy to działanie fali uderzeniowej wywołanej przez samolot podczas 

przekraczania prędkości dźwięku; 

q) upadek budynku, budowli, drzewa lub innych obiektów – przewrócenie się budynków, 

budowli drzew lub innych obiektów lub ich fragmentów na ubezpieczone mienie w tym 

należących bądź znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego; 

r) uderzenie pojazdu - to uderzenie przez pojazd, jego część lub ładunek w ubezpieczone 

mienie, w tym także pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez ubezpieczającego. 

Prze pojazd rozumie się pojazd drogowy, szynowy lub inny; 

s) przepięcie to nagła zmiana parametrów prądu elektrycznego lub nagłe pojawienie się prądu 

elektrycznego, pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w sieci 

elektrycznej; 

t) zalanie - to bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, substancji, która 

wydostała się z urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i innych 

instalacji, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne 

uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zalanie wodą i innymi cieczami używanymi do 

celów gaśniczych, pozostawienie otwartych kranów, zaworów znajdujących się wewnątrz 

budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem. Definicja obejmuje również szkody 

powstałe wskutek zamarzania instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynku;   

 

9) Definicje szczególne do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej:  

a) trigger - ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wypadków ubezpieczeniowych które 

wystąpiły w okresie ubezpieczenia niezależnie od momentu ujawnienia się szkody oraz 

zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia; 

b) wypadek ubezpieczeniowy – wystąpienie szkody na osobie lub mieniu, jak również czysta 

strata finansowa; 
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c) szkoda na osobie to śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia a także utracone 

korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał 

uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia; 

d) szkoda w mieniu to uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomej albo nieruchomości  

poszkodowanego, a także utracone korzyści poszkodowanego, które by mógł osiągnąć, 

gdyby nie zostało zniszczone lub uszkodzone jego mienie; 

e) czysta strata finansowa to straty finansowe nie wynikające bezpośrednio ze szkód w 

mieniu lub na osobie; 

 

6. Treść klauzul brokerskich.  

1) E01A – Klauzula regresowa 

a) z dniem wypłaty odszkodowania przysługujące Ubezpieczającemu roszczenie do osoby 

trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, do wysokości wypłaconego odszkodowania, przechodzi 

na Ubezpieczyciela, 

b) Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu, jeśli sprawcą szkody jest podmiot powiązany z 

Ubezpieczającym. 

 

2) E08 - Klauzula lokalizacji 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie dowolne 

lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie podmiotów należących do 

Zamawiającego.  

 

3) E 09 - Klauzula rozliczenia składki 

Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające w szczególności z 

konieczności dopłat składek, zwrotu składek wynikające ze zbycia, likwidacji środka trwałego oraz 

innych rozliczeń) dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, 

przyjmując za rok 360 dni. 

 

4) E10 - Klauzula automatycznego pokrycia 

a) Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości 

środków trwałych lub obrotowych, związany z ich modernizacją, nabyciem lub 

wytworzeniem, w których posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie trwania 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

b) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na 

mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest, na jeden i na wszystkie wypadki w 
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okresie ubezpieczenia, do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia danej grupy 

mienia, aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.  

c) Wzrost wartości przekraczający przyjęty w ust. b limit, może być odrębnie ubezpieczony 

na zasadach określonych w stosownych ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

d) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za zwiększoną wartość środka trwałego rozpoczyna się 

z dniem rozpoczęcia modernizacji, bądź z dniem nabycia własności i objęcia w posiadanie 

danego środka. W przypadku środków obrotowych odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

rozpoczyna się od dnia przyjęcia do magazynu. 

e) Ubezpieczający jest obowiązany zgłaszać zwiększenie sumy ubezpieczenia oraz zapłacić 

stosowną składkę za doubezpieczenie w terminie 90 dni po – odpowiednio - zmianie 

wartości środków trwałych lub obrotowych, rozpoczęciu ich modernizacji, nabyciu lub 

wytworzeniu, nie później jednak niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego. 

 

5) E 12 - Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin 

Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy w godzinach 

nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego, pod 

warunkiem, że zostaną poniesione w następstwie szkody podlegającej odszkodowaniu na podstawie 

zawartej umowy ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia Franszyza: zgodnie z tabelą do INDWO. 

 

6) E13 - Klauzula zniesienia odpowiedzialności w granicach wartości rzeczywistej 

Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej postanawia się, że odszkodowania wypłacone na 

podstawie niniejszej umowy będą wypłacane bez potrącania faktycznego zużycia, do wysokości sumy 

ubezpieczenia danego środka trwałego z zachowaniem pozostałych warunków ubezpieczenia. 

 

7) E 14 - Klauzula zgłaszania szkód 

W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia terminu na 

zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zapis: 

„Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do pierwszego 

dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU.” 

 

8) E 15 - Klauzula płatności składki lub rat składki 

a) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego                       

w umowie, jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. b-e. 
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b) Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia 

go do odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim, 

co najmniej dwukrotnym wezwaniu Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty zaległej kwoty, 

w odstępie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. 

c) Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty 

składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony 

ubezpieczeniowej. 

d) Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego,                  

za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie pocztowym na 

właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku ubezpieczającego 

znajdowała się odpowiednia ilość środków. 

e) W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub raty składki przed początkiem okresu 

ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie 

postanowienia ust. a-d. 

 

9) E 16 - Klauzula ratalna 

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia                 

z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do uregulowania 

pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż określone w umowie 

ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota 

odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat składki. 

 

10)E 17 - Klauzula warunków i taryf 

W przypadku doubezpieczenia uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) w 

okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w 

stosunku do umowy pierwotnej, chyba, że nowe warunki lub taryfy są korzystniejsze dla 

Ubezpieczającego. 

 

11)E18A – Klauzula reprezentantów  

Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się ochronę ubezpieczeniową za szkody powstałe w skutek 

winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jedynie do reprezentantów Ubezpieczającego. Za 

reprezentantów uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującym statutem oraz przepisami prawa są 

uprawnione do zarządzania placówką.  
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12)E19 - Klauzula odstąpienia od zasady proporcji (Lee-way) 

Na podstawie niniejszej klauzuli odstępuje się od stosowania zasady określonej w stosownych OWU 

(zasada proporcji w przypadku niedoubezpieczenia), o ile stopień niedoubezpieczenia na dzień 

powstania szkody nie przekracza 20%. 

 

13)E 29A - Klauzula przepięć 

Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe 

wskutek przepięć, za które uważa się nagłą zmianę parametrów prądu elektrycznego lub nagłe 

pojawienie się prądu elektrycznego, pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w 

sieci elektrycznej spowodowane przez wyładowania atmosferyczne oraz powstałe wskutek innych 

przyczyn. Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Franszyza: zgodnie z tabelą do INDWO. 

 

14)E 33 - Klauzula VAT  

Wysokość sum ubezpieczenia mienia uwzględnia podatek od towarów i usług (VAT); odszkodowania 

za zniszczone lub uszkodzone mienie winny być wypłacone z uwzględnieniem tego podatku, wg cen 

brutto. 

 

15)E 35B - Klauzula wandalizmu / dewastacji z graffiti  

Za wandalizm / dewastację uważa się umyślne, bezprawne zniszczenie, uszkodzenie i 

zdekompletowanie przez zabór części ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niezależnie od faktu, 

czy czyn wandalizmu / dewastacji był związany z próbą, usiłowaniem lub dokonaniem włamania lub 

kradzieży. Ochrona ubezpieczeniowa, określona na podstawie nin. klauzuli dotyczy także: elewacji 

zewnętrznej budynku (graffiti), drzwi i okien (z wyłączeniem szyb) części wspólnej budynku, urządzeń 

i instalacji, w tym sieci kablowych, urządzeń monitorujących, anten zbiorczych, domofonów, dźwigów 

osobowych lub towarowych Niniejsza definicja nie obejmuje szkód w oszkleniach. 

 

16) E36A – Klauzula robót budowlano-remontowych  

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące 

przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-budowlanych, o ile te prace: 

 nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ, 

 nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku, 

  nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, mogących 

powodować zagrożenie stabilności budynku. 
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2. Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne prace 

związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być wykonywane 

wyłącznie w obecności, co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego pracownika 

wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo 

oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie jednej godziny od momentu 

zakończenia pracy. 

Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Franszyza: 

zgodnie z tabelą do INDWO. 

 

17)E37 A – Klauzula szkód mechanicznych  

Zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty w tym również medyczne w 

zakresie szkód mechanicznych spowodowanych: 

 wadami produkcyjnymi i materiałowymi 

 przyczynami eksploatacyjnymi 

 działaniem człowieka w tym błędy w obsłudze, niewłaściwe użytkowanie, sprzętu itp 

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień do niniejszej klauzuli mają zastosowanie ogólne 

warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (awarii) Ubezpieczyciela. 

Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Franszyza: 

zgodnie z tabelą do INDWO. 

 

18)E38 – Klauzula szkód elektrycznych  

Zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty i instalacje elektryczne od 

szkód elektrycznych. Za szkodę elektryczną uważa się szkodę spowodowaną niewłaściwym działaniem 

prądu elektrycznego, w tym zwarcia, uszkodzenia izolacji, przegrzania itp. Z zastrzeżeniem powyższych 

postanowień do niniejszej klauzuli mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia od szkód 

elektrycznych Ubezpieczyciela. Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia Franszyza: zgodnie z tabelą do INDWO. 

 

19)E39A – Klauzula ubezpieczenia szyb od stłuczenia  

Zakres ubezpieczenia obejmuje szyby i inne przedmioty szklane w zgłoszonych do ubezpieczenia 

budynkach, lokalach, pomieszczeniach użytkowych od stłuczenia, rozbicia, pęknięcia powodującego 

konieczność wymiany. Dodatkowo zakresem ochrony objęte są: koszty demontaży uszkodzonego 

mienia, montażu, koszty transportu, ustawienia i usunięcia rusztowań, koszty użycia dźwigu, zwyżki itp. 

urządzeń, koszty naniesienia znaków reklamowych i informacyjnych, koszty serwisu ekspresowego.   

Limit odszkodowawczy ustalony na jedno i wszystkie zdarzenia, łącznie z kosztami dodatkowymi. 

Franszyza: zgodnie z tabelą do INDWO. 



 

25 
 

 

 

20)E42 – Klauzula rzeczoznawców  

Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo niezbędne i uzasadnione koszty rzeczoznawców/biegłych 

poniesione przez Ubezpieczającego w związku z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. Powołanie 

rzeczoznawców/biegłych każdorazowo następuje w porozumieniu z Ubezpieczycielem; brak zgody na 

powołanie rzeczoznawcy/biegłego musi zostać uzasadniony ważnymi względami. Limit 

odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Franszyza: zgodnie 

z tabelą do INDWO. 

 

21)E43 - Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakres ubezpieczenia 

zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej. Przez katastrofę budowlaną 

rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, a także 

konstrukcyjnych elementów rusztowań, niezależnie od przyczyny pierwotnej.  Za katastrofę budowlaną 

nie uznaje się:  

a) szkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub 

wymiany;  

b) uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 

funkcjonalną i integralną część budynku,  

c)  awarii instalacji.  

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub 

wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie. Limit 

odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Franszyza: 

zgodnie z tabelą do INDWO. 

 

22)E44 - Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 

a) na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakres 

ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w następstwie aktów terroryzmu.   

b) przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania osoby lub grupy osób, 

działających samodzielnie albo w imieniu lub powiązaniu z jakąkolwiek organizacją, bądź 

rządem mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia 

publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, 

ideologicznych, socjalnych lub społecznych 

c) z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na 

działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie 

szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub 

wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 
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d) limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

e) Franszyza: zgodnie z tabelą do INDWO. 

 

23)E44A - Klauzula ubezpieczenia zamieszek, strajków ,rozruchów, niepokojów społecznych  

a) na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakres 

ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w następstwie strajków, zamieszek i 

rozruchów, niepokojów społecznych. 

b) przez strajk uważa się celowa przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia 

żądań ekonomicznych lub politycznych. 

c) przez zamieszki, uważa się gwałtowne demonstracje, nielegalne akcje grupy osób 

wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany istniejącego porządku prawnego. 

d) przez rozruchy, niepokoje społeczne, uważa się gwałtowne demonstracje grupy osób, które 

nie mieszczą się w kategorii zamieszek 

e) limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

f) franszyza: zgodnie z tabelą do INDWO. 

 

24) E45A - Klauzula kosztu usuwania awarii wszelkiego typu instalacji należących do 

ubezpieczonego obiektu 

a) Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach określonego w umowie ubezpieczenia 

limitu, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty poszukiwania przyczyn powstania awarii 

oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów. 

b) Za awarię urządzeń i instalacji centralnego ogrzewania i/lub wodno – kanalizacyjnych uważa 

się samoistne pęknięcie przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego 

ogrzewania oraz przewodów i rurociągów należących do ubezpieczonego, powodujące szkodę 

bezpośrednio w tych instalacjach 

c) Za awarię uważa się również uszkodzenia spowodowane zamarzaniem  

d) Za awarię pozostałych instalacji – uznaje się nieprawidłowe działanie instalacji 

e) Za awarię uważa się również mechaniczne uszkodzenia instalacji.   

f) Za koszty poszukiwania przyczyn awarii uznaje się koszty poniesione w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania elementu ubezpieczonego mienia, którego wada lub uszkodzenie były 

bezpośrednią przyczyną awarii w szczególności takie jak robocizna i materiały niezbędne do 

identyfikacji, dotarcia do uszkodzonego elementu oraz likwidacji negatywnych następstw tych 

działań tj. przywrócenia stanu przed powstaniem awarii. 

g) Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

h) franszyza: zgodnie z tabelą do INDWO. 
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25)E46 - Klauzula szkód spowodowanych topnieniem i zaleganiem śniegu  

a) na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakres 

ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody będące następstwem zalania mienia wskutek 

topnienia mas śniegu i lodu zalegającego na dachach oraz innych elementach 

budynków/budowli.  

b) limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

c) franszyza: zgodnie z tabelą do INDWO. 

 

26)E51 - Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się że, w przypadku, gdy suma ubezpieczenia któregokolwiek z 

rodzajów ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych w dniu szkody jest wyższa niż ich 

wartość (nadubezpieczenie), w przypadku szkody nadwyżka ta zostanie rozłożona na te pozycje, co do 

których występuje niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest 

niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru 

szkody. Wyrównanie sum ubezpieczenia dotyczy wyłącznie mienia objętego ochroną ubezpieczeniową 

w systemie sum stałych w ramach jednej lokalizacji mienia.  

 

27)E53 - Klauzula rozstrzygania sporów 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się że spory wynikające z umowy ubezpieczenia rozstrzyga sąd 

właściwy dla siedziby Ubezpieczającego. 

 

28)E54 - Klauzula odstąpienia od odtwarzania mienia 

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję                       

o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia. W takim 

wypadku odszkodowanie wypłacane odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości 

księgowej brutto lub wartości odtworzeniowej. 

 

29)E55 - Klauzula okolicznościowa   

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić 

postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu 

zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi 

zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie 

dotyczącej szkody. 
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30)E57 - Klauzula odtworzenia mienia w innej lokalizacji 

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel dopuszcza odtworzenie 

uszkodzonego i/lub zniszczonego mienia w dowolnym miejscu na terenie RP. Zasady odtworzenia 

mienia zostaną ustalone przez obie strony. 

 

31)E58 – Klauzula kosztów administracyjnych  

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe zwiększone 

koszty poniesione na odtworzenie mienia wynikające z konieczności dostosowania się do zmienionych 

przepisów prawnych lub decyzji administracyjnych.  

 

32)E59 – Klauzula kosztów wynajmu lokalu zastępczego – na podstawie niniejszej klauzuli strony 

ustaliły, iż Ubezpieczyciel obejmie ochroną ubezpieczeniową koszty poniesione na zakwaterowanie 

mieszkańców w przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny na skutek zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniowa znajdzie się w stanie wykluczającym możliwość zamieszkania.  

Zwrot kosztów wynajmu przysługuje do dnia, w którym budynek lub lokal mieszkalny ponownie nadaje 

się do zamieszkania, nie dłużej jednak niż przez 90 dni i nie więcej niż do wysokości 1% sumy 

ubezpieczenia budynku nie więcej niż 70.000 PLN. 

33)E60 – Klauzula pękania mrozowego – na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż 

Ubezpieczyciel, rozszerza zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek pękania mrozowego. Przez 

pękanie mrozowe rozumie się szkody w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych budynku/lokalu  

powstałe na skutek ich uszkodzenia przez zamarzającą w ich wnętrzu wodę lub inny płyn 

technologiczny. Przez instalacje rozumie się między innymi: rynny, rury spustowe, instalacje wodne, 

kanalizacyjne, technologiczne, klimatyzacyjne lub grzewcze, tryskaczowe lub gaśnicze oraz zbiorniki 

kotłów, bojlerów, wodomierzy, spłuczek, urządzeń kąpielowych, sanitarnych, armatury itp. 

Odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez pękanie mrozowe zachodzi wyłącznie pod 

warunkiem utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należytym stanie technicznym. 

7. Termin wykonania zamówienia. 
 

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2019 r. 

Zakończenia realizacji zamówienia: do 31 grudnia 2021 r.  

 

8. Okresy rozliczeniowe. 

I okres rozliczeniowy: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.  
II okres rozliczeniowy: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.  
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III okres rozliczeniowy:    od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 

 

Rozdział III 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

Rozdział IV 
WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu; 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, 

2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - aktualne 
zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez organ nadzoru zgodnie z 
przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie 
działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nie węższym, niż to 
wynika z opisu przedmiotu zamówienia. 

3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub 
zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich 3-ch 
lat przed dniem upływu terminu na składanie ofert, a w przypadku, gdy okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy usługi polegające na kompleksowym 
ubezpieczeniu w tym mienia, odpowiedzialności cywilnej i obowiązkowego ubezpieczenia OC 
zarządcy nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego/spółek ze 100% udziałem gminy, 
powiatu, województwa (należy rozumieć jednostek samorządu terytorialnego, tj. gmin -                           
w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 
z późn.zm.), powiatów – w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz.U. z 2018 r., poz. 995) i województw - w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 913), na wartość co najmniej 100 000 
zł brutto (składka za okres 12 m-cy) każda.  

4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 

Rozdział V 
WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJ ĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
DO WYKLUCZENIA  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 1 do INDWO.  

2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

2.1.  oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik 
nr 2 do INDWO . 

2.2.  aktualny odpis z właściwego rejestru lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert, w przypadku zaistnienia zmian, 
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nieodzwierciedlonych w ww. dokumentach, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty 
dokumenty będące podstawą tychże zmian (np. uchwała wspólników, prawomocny wyrok 
sądowy), 

2.3.  stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana 
jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie 
wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. 

3.  W celu potwierdzenia spełnienia warunków, udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć 
następujące dokumenty: 

3.1. aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydanego przez organ 
nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument 
potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
w zakresie nie węższym, niż to wynika z opisu przedmiotu zamówienia; 

3.2. oświadczenie, że Wykonawca dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia – wykaz osób zawiera tabela w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do 
INDWO). 

3.3.  oświadczenie, że Wykonawca dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, zawarte w  
Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 do INDWO). 

3.4.  wykaz (Załącznik nr 4 do INDWO) co najmniej trzech usług odpowiadających swoim 
rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, wykonanych lub wykonywanych w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, o wartości brutto nie 
mniej niż 100 000,00zł (sto tysięcy złotych) każda.  

Rozdział VI 
WYMOGI DOTYCZ ĄCE OFERTY  

 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści INDWO i zostać sporządzona wg formularza ofertowego 
stanowiącego Załącznik nr 1 do INDWO. 

2. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, na maszynie do pisania, 
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

3. Oferta musi być podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez 
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo 
ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie 
zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem notarialnie. 

4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny, parafowane 
własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę lub inne osoby do tego 
umocowane. 

5. Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej 
zgodnie z opisem poniżej: 

 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec 

 

Oferta w wyborze ofert pn.: 
„ Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”  

 

Nie otwierać przed dniem: ……..r. godz.: …….. 
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Nazwa i adres Wykonawcy: ................................................................................................... 
(wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
5.1. Nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak                        

w takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe 
skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty.  

5.2. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu, czy to 
przez Wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty kurierskiej – Zamawiający nie 
ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe 
otwarcie.  

6. Każda strona oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. 
7. Wszystkie strony oferty, wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz połączone                         

w sposób trwały. 
8. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub przedłożenie oferty wariantowej skutkuje 

odrzuceniem wszystkich ofert Wykonawcy. 
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku 

nieprawidłowego oznaczenia koperty. 
 

Rozdział VII 
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  

 

1. Cena ofertowa będzie traktowana jako ostateczna cena umowna i nie będzie podlegać żadnym 
negocjacjom. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej INDWO oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca, przez cały okres wykonywania usługi. 

2. Cenę ofertową należy podać w zaokrągleniu do pełnych złotych. Zasadę zaokrągleń podano w 
ppkt. 10 niniejszego punktu.  Powinna ona obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia. 

3. Cena ofertowa stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i  będzie brana pod uwagę przez komisję 
przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 

4. Ceny jednostkowe winny być określone przez wykonawcę z uwzględnieniem wszystkich 
kosztów i ewentualnych upustów jakie związane będą z realizacją i obsługą umowy przez cały 
okres jej trwania w odniesieniu do każdej części odrębnie.  
5. Ceną oferty jest cena brutto w „PLN” za daną część wpisana w punkcie 1. Formularza 

ofertowego (Załącznik 1 do INDWO). 
6. Cena oferty podana w punkcie 1. Formularzu ofertowym dotyczy 36 miesięcznego okresu 

ubezpieczenia. 
7. Wszystkie ceny należy podać w zaokrągleniu do pełnych złotych (zasadę zaokrąglania podano 

poniżej), a wymagane stawki w % (procentach) z dokładnością czterech miejsc po przecinku 
(0,0000%). 

8. Cenę tę należy obliczyć w następujący sposób: 
9. Formularz ofertowy Załącznik 1 do INDWO – cena winna być wpisana w pkt. 1 (cena za 36 

miesięcy) i stanowić sumę pozycji 1,2,3, i 4  kolumny 6 z tabeli 1. 
10. Należy zastosować następujące zasady zaokrąglania: wartość zaokrągla się do pełnych 

złotych, przy czym końcówki poniżej 0,50 złotego pomija się, a końcówki 0,50 złotego 
i wyższe zaokrągla się do pełnych złotego. Zapis ten dotyczy wszystkich druków oferty i 
formularzy cenowych oraz tabel w nich zawartych.  

11. Ceny netto są tożsame z cenami brutto, dlatego też wykonawca w Formularzu ofertowym 
będzie posługiwał się tylko cenami brutto zaokrąglonymi do pełnych złotych. 

12. Uwaga: inny sposób obliczenia ceny oferty, bądź brak jednoznaczności oferty, który nie jest 
możliwy do usunięcia w drodze poprawy oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych 
będą skutkować odrzuceniem oferty. 

13. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 
Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu 
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zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,                                 
a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie 
posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i 
warunki podane w niniejszych INDWO. 

14. Wszystkie kwoty powinny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona 
cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zaokrąglona                        
z zastosowaniem reguł matematycznych. W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny 
jednostkowe z większą niż dwie liczbą cyfr po przecinku, Zamawiający dokona poprawy tej 
ceny do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi regułami zaokrąglania. 

15. Wykonawca w swojej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 
16. Podana przez Wykonawcę w ofercie cena ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i 

nie podlega podwyższeniu. 
17. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN. 
 

Rozdział VIII 
INFORMACJE O MIEJSCU, TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA  OFERT 

 

1.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: MZBM - TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 
41-200 Sosnowiec (I piętro – sekretariat) do dnia 18.12.2018 r., do godziny 10.00 
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie, o którym 
mowa powyżej oraz zwraca ofertę. 

2.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2018 r., o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego  
tj. MZBM - TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (sala konferencyjna). 

3.  PUBLICZNE OTWARCIE OFERT  
3.1.  Otwarcie ofert jest jawne. 
3.2.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                  

na sfinansowanie zamówienia. 
4. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY  

4.1.  Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

4.2.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian powinno zostać złożone w sposób i formie 
przewidzianej w INDWO dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zewnętrzne 
będzie zawierało dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a przypadku wycofania dodatkowe 
oznaczenie „WYCOFANIE”. 

Rozdział IX 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 

 

1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

Rozdział X 
BADANIE OFERT ORAZ KRYTERIA OCENY OFERT  

 
1. W trakcie oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych 
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wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które: 
 

1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego   
postępowania; 

2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. 

3. Oferty zostaną poddane ocenie indywidualnej przez członków Komisji Przetargowej ds. 
ubezpieczeń w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: 

1) Kryterium cena - waga: 70% 

            Cmin 

Pn = ---------x 100 pkt  x 70% 

              Cn 

Pn – liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium CENA 

n – numer oferty 

C min – cena minimalna wśród ocenianych ofert 

Cn – cena ocenianej oferty n 

Maksymalna liczba punktów w kryterium CENA wynosi:  70 pkt. 

2) Kryterium warunki fakultatywne - waga: 30% 

Bn = Jn x 30%   

Bn - liczba punktów przyznanych ofercie n za kryterium warunki fakultatywne  

n - numer oferty 

Jn - suma punktów za przyjęcie warunków fakultatywnych, ocenianej oferty n, 

określonych w Formularzu ofertowym (załącznik 1 do INDWO). 

Oferowane warunki fakultatywne  

Poz. Warunek fakultatywny Liczba 
pkt. 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks) 

1 
Podwyższenie limitu odpowiedzialności w klauzuli E42 – klauzula rzeczoznawców do 
kwoty 100.000 PLN 10 

Limit bez zmian 0 

2 
Zniesienie franszyzy integralnej  we wszystkich wskazanych ryzykach w INDWO  20 
Brak zniesienia 0 
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Poz. Warunek fakultatywny Liczba 
pkt. 

3 
Podwyższenie limitu odpowiedzialności  w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej – do 
50.000 PLN 10 

Limit bez zmian 0 

4 
Ubezpieczenie kostów utraty wody po awarii instalacji , limit 20.000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia, franszyza integralna 300 PLN 20 

Brak ubezpieczenia 0 

5 

Podwyższenie limitu odpowiedzialności do 5.000 PLN na lokal mieszkalny w 
ubezpieczeniu kosztów  usuwania skutków akcji gaśniczej w mieniu lokatorów oraz w 
lokalach mieszkalnych   

10 

Limit bez zmian  0 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

6 
Suma gwarancyjna: 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarznia w 12 miesięcznym  
okresie ubezpieczenia 

15 

Suma gwarancyjna bez  zmian 0 

7 

Podwyższenie limitu odpowiedzialności w ryzyku OC pracodawcy za wypadki przy 
pracy do kwoty 500.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym  okresie 
ubezpieczenia 

15 

Limit bez zmian 0 
 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów Sn: 

Sn = Pn + Bn 

przy czym: 

 a) maksymalna łączna liczba punktów Sn wynosi 100,00 

 b) wartości Pn, Bn, Sn Zamawiający obliczy z dokładnością do setnych części punktu (dwóch 

miejsc po przecinku), z zastosowaniem zasady zaokrąglenia liczby punktów, setnych części punktu, 

polegającej na tym, że setne części punktu zwiększa się o jeden, jeżeli kolejna cyfra będzie większa lub 

równa 5. 

5. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wzywa 
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 
ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych 
niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą 
liczbę punktów, wyliczoną na podstawie wzorów wskazanych w pkt. 3 i 4 INDWO.  

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 



 

35 
 

 

 

będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  
 

 

Rozdział XI 
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO                                   

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW 
 

1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
 

Edyta Kozubek zp@mzbm.sosnowiec.pl 

 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r. poz. 1481, z  późn. zm.), 
osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego wskazany w rozdziale I pkt 1,                   
za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 r., poz. 1219) lub 
faksem na nr 32/364-20-45 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres: 
zp@mzbm.sosnowiec.pl. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia                           
oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub faksu, każda ze stron 
na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

4. Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/faks/email dotyczące niniejszego postępowania                              
o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą postępowania. 

5. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne informacje związane z niniejszym postępowaniem 
Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej w zakładce, w której umieszczone 
są INDWO dotyczące niniejszego postępowania. 

 

Rozdział XII 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Rozdział XIII 
PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku, gdy 
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim zobowiązany jest wskazać w 
Formularzu Ofertowym na wykonanie zamówienia (Załącznik nr 1 do INDWO) zakres prac, które 
zamierza powierzyć Podwykonawcom, a przed podpisaniem umowy przekazać Zamawiającemu listę 
Podwykonawców na piśmie wraz z kserokopiami zawartych umów pomiędzy Wykonawcą, a 
Podwykonawcami. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt 
Formularza Oferty nie wypełniony (puste pole). Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie 
wykonane siłami własnymi, bez  udziału podwykonawców. 

3. W przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania osób trzecich będzie 
odpowiadał jak za własne. 
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Rozdział XIV 
FORMALNO ŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

 
1.  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY  

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie zamieszczona na stronie internetowej                   
w zakładce, w której umieszczone są INDWO dotyczące niniejszego postępowania. 

2.  WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
2.1. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce 

podpisania umów. 
2.2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że Zamawiający unieważni 
postępowania. Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie niestawienie 
się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy. 

2.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty. 

2.4. Umowa zostanie zawarta przy udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego,                           
tj. Katarzyny Libura-Pisalskiej prowadzącej działalność brokerską pod nazwą ENT Broker 
Katarzyna Libura-Pisalska z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Gdańskiej 5, działającej na 
podstawie licencji zawodowej nr 1377/05 (polisy będą odnawiane na trzy postępując po 
sobie okresy rozliczeniowe za pośrednictwem ENT BROKER). 

 
LISTA ZAŁ ĄCZNIKÓW DO INDWO 

Wymienione poniżej załączniki stanowią integralną część INDWO: 
 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 
Załącznik nr  2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstw do  

wykluczenia. 
Załącznik nr 3 –  Formularz teleadresowy wykonawcy. 
Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych usług. 
Załącznik nr 5 – Wzór umowy. 
 

Zaakceptowała Komisja Przetargowa ds. ubezpieczeń: 

Lp. Imi ę i nazwisko Funkcja w Komisji  Podpis 

1. 
 

 
 

2.   
 

3.   
 

4.   
 

5.   
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Zatwierdził Kierownik Zamawiaj ącego: 
 

Zatwierdziła: Agnieszka Czechowska-Kopeć Zatwierdziła: Agnieszka Wajda 

 

podpis: 

 

podpis: 
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Formularz Ofertowy Załącznik nr 1  

Nazwa 

zamówienia: 

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS 

Sp. z o.o. w Sosnowcu 

Nazwa 

Wykonawcy: 

 Adres 

Wykonawcy: 

 

 

Oświadczenia Wykonawcy: 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o wyżej wymienionym zamówieniu, Ja niżej podpisany, 

niniejszym oświadczam, że: 

1.1 zapoznałem się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję treść Informacji 

Niezbędnych do Wyboru Ofert wraz z ich wszystkimi załącznikami, w tym warunkami 

zawartymi we wzorze umowy; 

1.2 nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne; 

1.3 przez cały okres trwania umowy będę stosować stawki ubezpieczeniowe na podstawie 

których została sporządzona oferta; 

1.4 uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty oraz 

właściwego wykonania zamówienia;  

1.5 uważam się związany niniejszą ofertą przez czas wskazany w Informacjach Niezbędnych do 

Wyboru Ofert tj. przez 30 dni; 

1.6 w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę  

w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego; 

1.7 przyjmuję do wiadomości, że umowa zostanie zawarta przy udziale i za pośrednictwem 

brokera ubezpieczeniowego oraz że obsługa umów będzie wykonywana przez brokera 

ubezpieczeniowego wymienionego w Informacjach Niezbędnych do Wyboru Ofert, a 

wszelkie rozliczenia z brokerem będą kontynuowane przez cały okres trwania umowy wg 

zasad ogólnie przyjętych.  

1.8 oświadczam, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach 

…….., niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. Powyższe informacje zostały 

zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa z uwagi na (proszę wykazać, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa): ………………………………………………… 

1.9 do oferty załączam komplet ogólnych warunków, na podstawie których niniejsza oferta 

została sporządzona; 
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1.10 oświadczam, że zapewnię osoby uprawnione do reprezentowania Ubezpieczyciela, za 

pomocą których Ubezpieczyciel wykonuje czynności ubezpieczeniowe na terenie 

województwa śląskiego i zapewnimy sprawną obsługę na terenie prowadzenia działalności 

przez Zamawiającego w godzinach jego urzędowania; 

1.11 oświadczam, że przedmiotowe zadanie wykonam siłami własnymi / zadanie będzie 

realizowane przy udziale Podwykonawców w następującym zakresie*: 

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

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

1.12. potwierdzam, że uważam się za związanego(ą) złożoną ofertą przez okres wskazany w 

Informacjach Niezbędnychy do Wyboru Ofert; 

1.13. jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie w niniejszym postępowaniu fałszywych 

oświadczeń (art. 297 Kodeksu karnego); 

1.14.  deklaruję niezmienność podanych w niniejszej ofercie stawek w trakcie realizacji zamówienia; 

1.15. do oferty załączam komplet ogólnych warunków na podstawie, których niniejsza oferta została 

sporządzona; 

1.16. oświadczam, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia; 

1.17. potwierdzam, iż zobowiązujemy się do realizacji zamówienia z należytą starannością w  terminie 

określonym w Informacjach Niezbędnych do Wyboru Ofert.  

 

2. Oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Informacjach 

Niezbędnychy do Wyboru Ofert (INDWO) za cenę¹: ………………………..…………. zł (słownie: 

………………………………………………………..……….…………………….) 

zgodnie z poniżą tabelą 1: 

TABELA 1  

Zbiorcze zestawienie cen za poszczególne ubezpieczenie : 

1 2 3 4 5 6 

Poz. Ubezpieczenie 
suma 

ubezpieczenia/ 
limit  

stawka w 
procentach ² 

składka za 
12 m-cy 

PLN 

składka za 
…… m ce 

PLN 

1 
Mienia od wszystkich ryzyk (all 

risks) 
zgodnie 

z INDWO 

   

2 
Sprzętu elektroniczny od 

wszystkich ryzyk    

3 Odpowiedzialności cywilnej  
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4 
obowiązkowe ubezpieczenie OC 

zarządcy nieruchomości    

5 Cena łączna za wszystkie ubezpieczenia:   
1 cena” należy wpisać cenę łączną z kolumny 6 ,poz. 5 , tabeli 1 

² „stawka” ma jedynie charakter orientacyjny, nie będzie brana pod uwagę na etapie oceny ofert; przez 
stawkę rozumie się stawkę bazową dla rocznego okresu ubezpieczenia, dotyczącą poszczególnych 
rodzajów mienia z wliczeniem ceny poszczególnych klauzul, limitów i rozszerzeń, które wykonawca 
zastosował kalkulując cenę za dane ryzyko.  

Uwaga: STAWKA PODANA W PROCENTACH WINNA BYĆ PODANA Z DOKŁADNOŚCIĄ DO 
„CZTERECH MIEJSC PO PRZECINKU (0,0000%)”  

TABELA 2 Oferowane warunki fakultatywne  

Lp. Warunek fakultatywny  Liczba pkt. TAK/NIE  3 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks)  

1 
Podwyższenie limitu odpowiedzialności w klauzuli E42 – klauzula 
rzeczoznawców do kwoty 100.000 PLN 10 

 

Limit bez zmian 0  

2 
Zniesienie franszyzy integralnej  we wszystkich wskazanych ryzykach w 
INDWO  

20 
 

Brak zniesienia 0  

3 
Podwyższenie limitu odpowiedzialności  w ubezpieczeniu kradzieży zwykłej – 
do 50.000 PLN 10 

 

Limit bez zmian 0  

4 
Ubezpieczenie kostów utraty wody po awarii instalacji , limit 20.000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia, franszyza integralna 300 PLN 20 

 

Brak ubezpieczenia 0  

5 

Podwyższenie limitu odpowiedzialności do 5.000 PLN na lokal mieszkalny w 
ubezpieczeniu kosztów  usuwania skutków akcji gaśniczej w mieniu lokatorów 
oraz w lokalach mieszkalnych   

10 
 

Limit bez zmian  0  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

6 
Suma gwarancyjna: 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarznia w 12 
miesięcznym  okresie ubezpieczenia 

15 
 

Suma gwarancyjna bez  zmian 0  

7 

Podwyższenie limitu odpowiedzialności w ryzyku OC pracodawcy za wypadki 
przy pracy do kwoty 500.000 na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 
miesięcznym  okresie ubezpieczenia 

15 
 

Limit bez zmian 0  
3 należy wpisać słownie „ TAK”  w przypadku przyjęcia warunku fakultatywnego,„ NIE”  w przypadku 
odmowy przyjęcia warunku fakultatywnego.  

UWAGA: pozostawienie kolumny 4 bez wskazania słownie „TAK” lub „NIE” skutkować będzie uznaniem przez 
Zamawiającego braku akceptacji tego warunku przez Wykonawcę                  

3. Oświadczam, że zapewnię osoby uprawnione do reprezentowania Ubezpieczyciela, za pomocą 
których Ubezpieczyciel wykonuje czynności ubezpieczeniowe na terenie województwa śląskiego i 
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zapewnię sprawną obsługę na terenie prowadzenia działalności przez Zamawiającego w godzinach 
jego urzędowania. Do wykonania zamówienia w zakresie ubezpieczeń i likwidacji szkód 
upoważniam: 
 

Tabela 3 – osoby wyznaczone przez Wykonawcę do obsługi i nadzoru w zakresie ubezpieczeń i 
likwidacji szkód 

Lp. Imię i nazwisko 
osoby 
upoważnionej  

Upoważnienie 
w zakresie  

Stanowisko 
służbowe  

Numer 
telefonu 

Adres email  

1  
 

ubezpieczeń    

2  
 

likwidacji szkód     

3  nadzoru nad 
procesem 
likwidacji szkód 

   

Uwaga: Osoby wymienione w tabeli 3 winny być osobami zatrudnionymi na umowę o pracę przez 
Wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca w zakresie likwidacji szkód posłuży się podwykonawcą 
to w tabeli 3 nie wpisuje osoby upoważnionej do likwidacji i nadzoru szkód, a podaje podmiot do 
tego uprawniony w punkcie dotyczącym podwykonawcy zgodnie z zasadami opisanymi w INDWO. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data .............................................................                                .......................................................... 

Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
                  w dokumencie upoważniającym do występowania  

                w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań 
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Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik nr 2  

Nazwa 
zamówienia: 

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS 
Sp. z o.o. w Sosnowcu 

Nazwa 
Wykonawcy: 

 Adres 
Wykonawcy: 

 

 

 OŚWIADCZENIE 

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1, 1a i 1b oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986) oświadczam, że: 
 
7.1.1. posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                            

o ile wynika to z odrębnych przepisów, 
7.1.2. posiadam odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe, 
7.1.3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

Oświadzam również, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo 
zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data .............................................................                                .......................................................... 
                            Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
                 w dokumencie upoważniającym do występowania  
             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań. 
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Formularz teleadresowy Wykonawcy Załącznik nr 3 

 

Nazwa 
zamówienia 

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS 
Sp. z o.o. w Sosnowcu 

Nazwa 
Wykonawcy: 

 

 

Województwo:  Miejscowość:  

Powiat:  
Ulica /  

nr budynku i lokalu:  
 

Gmina:  NIP:   

Telefon:  REGON:  

Faks:  
Numer wpisu do 

ewidencji działalności 
gospodarczej / KRS: 

 

E-mail:   
Godziny 

urzędowania 
Wykonawcy: 

 

 

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający regulował będzie 
należności wynikające z realizacji zamówienia (w przypadku uznania oferty Wykonawcy za 

najkorzystniejszą) 

 

Osoba sprawująca nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy (w przypadku 
uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą) 

Imi ę i 
nazwisko: 

 

Telefon 
kontaktowy,  

e-mail 

 

 

 

Data .............................................................                                .......................................................... 
                            Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
                 w dokumencie upoważniającym do występowania  
             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań. 
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Wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 

Nazwa 
zamówienia: 

Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej MZBM - TBS 
Sp. z o.o. w Sosnowcu 

Nazwa 
Wykonawcy: 

 Adres 
Wykonawcy: 

 

 

Niniejszym oświadczam, że wykonałem (wykonuję) w okresie ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, następujące usługi odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia o wartości brutto nie mniej niż 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Data .............................................................                                .......................................................... 

                            Podpis i pieczątka osób(y) wskazanej  
                 w dokumencie upoważniającym do występowania  
             w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo 

Uwaga! Osoba składająca oświadczenie świadoma jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 Kodeksu Karnego, za składanie 
nieprawdziwych zeznań. 

 

 

 

Nazwa przedmiotu 
zamówienia – usługi 
wykonanej na rzecz 

poprzedniego 
Zamawiającego 

Zamawiający 
(nazwa, adres i 

telefon) 

Miejsce realizacji 

usługi 

Data realizacji (pełne 
daty: od dz/m-c/r do 

dz/m-c/r ) 

Wartość 
zrealizowanej 
usługi (brutto) 
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Wzór U M O W Y  Załącznik nr 5 

 

zawarta w dniu ............................ w Sosnowcu, pomiędzy: 
 
Miejskim Zarz ądem Budynków Mieszkalnych - TBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Korczaka 7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice –  
Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  
KRS: 0000151922, NIP: 644-051-52-95, Regon: 273665446 o kapitale zakładowym w wysokości 
31.752.000,00 zł reprezentowaną przez Zarząd w osobach: 
 
1. .............................................................................................. 
2. .............................................................................................. 

 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
 

a 

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

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Realizacja i wykonanie umowy odbywać się będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera 
ubezpieczeniowego: ENT BROKER Katarzyna Libura-Pisalska, licencja 1377/05, przez cały okres 
trwania niniejszej umowy.  

2. Ilekroć w umowie pojawia się oznaczenie: 

a) Zamawiający – Ubezpieczający – Ubezpieczony – należy rozumieć, że  dotyczy to tego samego 
podmiotu, który w drodze postępowania przetargowego zostanie objęty ochroną 
ubezpieczeniową zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w Załączniku nr 1 do 
Informacji Niezbędnych do Wyboru Ofert;    

b) Wykonawca – Zakład Ubezpieczeń – Ubezpieczyciel – należy rozumieć, że  dotyczy to 
podmiotu, który w myśl ustawy z dnia 11 wrzesnia 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. 2018. poz. 999 z późn. zm.) obejmuje ochroną ubezpieczeniową 
przedmiot zamówienia opisany w załączniku nr 1 do Informacji Niezbędnychy do Wyboru 
Ofert; 

c) Broker ubezpieczeniowy – należy rozumieć, że dotyczy to podmiotu, który w myśl ustawy z 
dnia 15 grudnia 2017 r. o dustrybucji ubezpieczeń (t.j. U. 2018. poz. 2210 z późn. zm) posiada 
wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej; Broker 
ubezpieczeniowy jest autorem programu ubezpieczeniowego oraz klauzul brokerskich, które 
szczegółowo zostały opisane w przedmiocie zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
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Informacji Niezbędnychy do Wyboru Ofert. Jest to podmiot wymieniony w pkt. b niniejszego 
paragrafu; 

d) płatnik składki – należy rozumieć, że jest to podmiot, który pokrywa koszt ochrony 
ubezpieczeniowej wskazany w indywidualnych polisach ubezpieczeniowych. Płatnikiem 
składki ubezpieczeniowej może być Ubezpieczający i/lub Ubezpieczony;  

e) polisa ubezpieczeniowa – należy rozumieć, że jest to dokument, potwierdzający umowę 
ubezpieczenia, w której Ubezpieczyciel przyjmuje zakres i przedmiot ubezpieczenia zgodny z 
Załącznikiem nr 1 do Informacji Niezbędnych do Wyboru Ofert oraz ofertą z dnia ………….,  a 
także potwierdza odpowiedzialność za straty spowodowane przez ubezpieczone zdarzenia.   Jest 
to dokument ubezpieczeniowy, którego stronami są: Ubezpieczający – Ubezpieczony – 
Ubezpieczyciel. W polisie określone są warunki płatności składki / raty składki oraz terminy ich 
uiszczenia. Polisa ubezpieczeniowa może być podpisana przez Ubezpieczającego i/lub 
Ubezpieczonego po stronie zamawiającego zgodnie z umocowaniem. Po stronie 
Ubezpieczyciela polisę podpisuje umocowany reprezentant wykonawcy, którego 
pełnomocnictwo zostało dołączone do oferty z dnia ……..   

f) okres ubezpieczenia – należy rozumieć jako czas, na który umówiono się w umowie 
ubezpieczenia (polisie ubezpieczeniowej), powodujący obowiązek spełnienia określonego 
świadczenia przez Ubezpieczyciela  

g) osoba do kontaktu – należy rozumieć, że jest to osoba, którą do kontaktu pomiędzy 
Ubezpieczonym – Ubezpieczającym – Ubezpieczycielem – Brokerem wyznacza strona 
właściwa. Osoba ta może w trakcie trwania umowy zmieniać się, jednak strony o tej zmianie 
winny wzajemnie poinformować się niezwłocznie. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego polegającego na ubezpieczeniu 
mienia i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w latach 2019-2021,  a w szczególności: 

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks), 
b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 
c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 
d) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości na rzecz 

MZBM w Sosnowcu 
zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w Informacjach Niezbędnychy do Wyboru Ofert, 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będący jego integralną częścią. Przedmiot zamówienia 
opisany w załączniku nr 1 oparty został na autorskim programie brokera i klauzulach brokerskich.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia zgodnie z zapisami Informacji 
Niezbędnychy do Wyboru Ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy dołożeniu 
należytej staranności i przy użyciu osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.  

3. We wszystkich sprawach związanych z przedmiotem zamówienia Wykonawca kontaktować się 
będzie z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego.  

 
§ 3 

Umowa będzie realizowana przez okres 36 miesięcy, tj. od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.  
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§ 4 

1. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczeniowych. Trzy polisy 
ubezpieczeniowe zostaną wystawione na okres 12 miesięcy chyba, że wyrównanie tych okresów 
będzie wymagało skrócenia lub wydłużenia tego okresu. 

2. W polisach ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel poda składkę i/lub raty składki oraz termin płatności 
składki, numer konta, na który składka i/lub rata składki ma być przekazana. 

3. Polisa ubezpieczeniowa winna zawierać co najmniej: 
a) pełne dane: Ubezpieczającego/Zamawiającego, Ubezpieczonego, Ubezpieczyciela – nazwa, 

adres, NIP, REGON; 
b) przedmiot i zakres ubezpieczenia zgodny z INDWO i ofertą – winny być w całości przeniesione 

do treści polisy; 
c) sumy gwarancyjne, sumy ubezpieczenia, limity, podlimity; 
d) franszyzy; 
e) składki, raty składki, terminy ich uiszczenia, nr konta na który mają być przekazane; 
f) oznaczenia OWU, na podstawie których ubezpieczenie zostało zawarte w kwestiach nie 

uregulowanych w INDWO. 
4. Ubezpieczony winien co najmniej raz na kwartał aktualizować wartość majątku, który ma podlegać 

ochronie ubezpieczeniowej na zasadach określonych w INDWO i klauzulach.  

5. Na wniosek Ubezpieczonego, za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel ma 
obowiązek sporządzić aneks/y do polis ubezpieczeniowych związany ze zmianami wartości 
posiadanego mienia. Dopłaty bądź zwroty składek ubezpieczeniowych wynikające ze zmian wartości 
sum ubezpieczenia będą uwzględniane w kolejnych ratach składki. 

6. Do umów ubezpieczenia w zakresie nieuregulowanym w Informacjach Niezbędnychy do Wyboru 
Ofert, mają zastosowanie niżej wymienione ogólne warunki ubezpieczenia: 

a) …………………………………..  

§ 5 

1. W okresie trwania umowy, warunki ubezpieczenia określone w załączniku nr 1 do umowy, w  
ofercie Wykonawcy z dnia ……….., a także w ogólnych warunkach ubezpieczenia wymienionych 
w § 4 ust. 6, nie mogą bez zgody Zamawiającego ulec zmianie lub modyfikacji, chyba że zmiany te 
będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą miały wpływu na zmianę stawki/składki 
ubezpieczeniowej wskazanej w § 7. 

2. W przypadku sprzeczności ogólnych warunków ubezpieczenia z treścią Informacji Niezbędnychy do 
Wyboru Ofert, pierwszeństwo mają zapisy wskazane w INDWO, załącznikach do INDWO i ofercie 
z dnia …………. . 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do niniejszej umowy m.in. w 
następujących przypadkach: 

a) terminu realizacji zamówienia; 

b) gdy Zamawiający dokona inwestycji/modernizacji/remontu/ulepszeniu w  środku trwałym, 
podniesie lub obniży jego wartość, a także dokona zbycia lub nabycia środka trwałego; 

c) gdy konieczne będzie podwyższenie sum gwarancyjnych związanych ze  zmianą obowiązującego 
na dzień zawarcia umowy prawa lub gdy sumy gwarancyjne wyczerpią się lub okażą się za 
niskie; 

d) gdy konieczne będzie zwiększenie lub zmniejszenie sum ubezpieczenia związane z ich 
aktualizacją; 

e) gdy konieczne będzie do uzupełnienie wartości limitów w związku z  ich wyczerpaniem lub 
stwierdzeniem, że na dzień zawarcia umowy ich wysokość okazała się niewystarczająca; 
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f) gdy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ogólnych warunków ubezpieczenia obowiązujących w 
dniu zawarcia umowy, gdyż okaże się, że nowe ogólne warunki ubezpieczenia są korzystniejsze 
dla Zamawiającego; 

g) gdy zmiany przepisów prawa wpłyną na zmianę zakresu ubezpieczenia; 

h) gdy na wniosek Zamawiającego Wykonawca wyrazi zgodę na rozszerzenie zakresu 
ubezpieczenia względem wskazanego Informacjach Niezbędnychy do Wyboru Ofert i złożonej 
oferty; 

i) gdy pojawi się nowe ryzyko ubezpieczeniowe, które nie było ujęte w  Informacjach 
Niezbędnychy do Wyboru Ofert, ani w ofercie; 

j) gdy wymagane będą zmiany w zakresie ubezpieczenia przewidziane w klauzulach zawartych w 
Informacjach Niezbędnychy do Wyboru Ofert, bądź w opisie przedmiotu zamówienia 
określonym w Informacjach Niezbędnychy do Wyboru Ofert; 

k) gdy powstaną zmiany organizacyjne, w tym przekształcenia, połączenia, likwidacje u 
Zamawiającego, a także, gdy nastąpi zmiana w zakresie prowadzonej działalności lub miejsca jej 
wykonywania. 

4. Zmiany umowy mogą polegać w szczególności na: 

a) zmianie ilościowo/jakościowej posiadanych i ubezpieczonych przez Zamawiającego środków 
trwałych; 

b) nowych inwestycjach, co będzie miało wpływ na zmianę sum ubezpieczenia; 

c) zmianie ilościowo/wartościowej posiadanego i ubezpieczonego przez Zamawiającego mienia na 
podstawie umów cywilno-prawnych, nakładających obowiązek objęcia tego mienia ochroną 
ubezpieczeniową, co będzie skutkować wzrostem sum ubezpieczenia; 

d) zmniejszeniu, zwiększeniu lub uzupełnieniu sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych, a także 
uzupełnieniu sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych w przypadku ich konsumpcji; 

e) zmniejszeniu, zwiększeniu lub uzupełnieniu limitów sum w przypadku ich konsumpcji lub 
wyczerpania; 

f) likwidacji środka trwałego, czy też inwestycji lub ograniczenia inwestycji, co będzie miało 
wpływ na zmniejszenie sum ubezpieczenia; 

5. Zmiany wymienione w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu dokonywane będą w  oparciu 
o  stawki/składki wskazane w § 6 i będą miały zastosowanie przez cały okres trwania niniejszej 
umowy. Składki będą obliczane i rozliczane wg  zasady „pro rata temporis”. Zwroty składek będą 
dokonywane na podstawie tej samej zasady, a z należnego zwrotu nie będą strącane koszty 
manipulacyjne.  

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają sporządzenia aneksu pod rygorem nieważności.  

 

§ 6 

1. Składka łączna za cały okres trwania umowy jest zgodna ze złożoną ofertą z dnia ……… i wynosi 
……………………………….. zł (słownie:  …………………. złotych 00/100). 

2. Stawki/składki jednostkowe będą obowiązywać przez cały okres trwania umowy i będą 
uzależnione od rodzaju ubezpieczeń. 

3. Zgodnie z ofertą z dnia  ……, która stanowi integralną część niniejszej umowy stawki/składki 
jednostkowe przedstawiają się następująco: 

a. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all risks) 
b. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 



 

49 
 

 

 

c. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
d. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości na rzecz 

MZBM TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu 
4. Harmonogram płatności składek i rat składek zostanie podany w indywidualnych polisach 

ubezpieczeniowych zawartych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wg zapisów Informacji 
Niezbędnychy do Wyboru Ofert, z tym zastrzeżeniem, że składki będą płatne w 3 równych ratach,                        
w następujących terminach:  

a) pierwszy okres ubezpieczenia - do 30 stycznia 2019 r., 

b) drugi okres ubezpieczenia - do 30 stycznia 2020 r., 

c) trzeci okres ubezpieczenia - do 30 stycznia 2021 r. 

5. Wykonawca nie może żądać opłacenia raty składki w terminie wcześniejszym, tj. po wypłacie 
odszkodowania lub pomniejszać składek i/lub rat składek o należne odszkodowanie. 

6. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowiązują się do podpisania 
aneksu do umowy, regulującego podatek VAT i ceny brutto umowy.  

 

§ 7 

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcą, w szczególności do obsługi 
w zakresie likwidacji szkód: …………………………………………………………………………… 

 
2. Broker ubezpieczeniowy wyznacza następujące osoby, które z jego ramienia będą nadzorowały 

prawidłową obsługę programu ubezpieczeniowego, w tym proces likwidacji szkód w imieniu 
Zamawiającego: ………………………………………………………………………………………... 

3.  Wykonawca wyznacza następujące osoby do obsługi w zakresie umów ubezpieczenia oraz osoby 
do obsługi w zakresie likwidacji i nadzoru czynności z nią związanych: ……………………………...  

4. Zmiany osób wskazanych w ust. 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu nie wymagają sporządzenia aneksu do 
umowy, a jedynie pisemnego, wzajemnego powiadomienia stron. O zmianach tych strony 
zobowiązane są powiadomić się wzajemnie pisemnie w terminie 3 dni roboczych od daty powstania 
tej zmiany.  

§ 8 

1. Broker zobowiązuje się czynnie uczestniczyć w procesie likwidacji szkód i w jego nadzorze. 

2. Odszkodowania będą realizowane na konta wskazane w druku zgłoszenia szkody przez 
Ubezpieczonych. 

3. Odszkodowanie będzie wypłacone z podatkiem VAT w przypadku, gdy suma ubezpieczenia 
zawiera podatek VAT, a Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT, nawet jeśli jest do tego 
uprawniony. Na tą okoliczność Ubezpieczony złoży stosowne oświadczenie w trakcie procesu 
likwidacji szkody.   

4. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać wszelką korespondencję przez brokera ubezpieczeniowego, 
a w szczególności decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania. 

 

§ 9 

1. Strony dopuszczają możliwość wypowiedzenia umowy w okolicznościach określonych przepisami 
Kodeksu cywilnego oraz zgodnie z klauzulą płatności składki i/lub raty składki                                
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z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku, w którym zachodzi okoliczność uzasadniająca 
wypowiedzenie umowy, termin wypowiedzenia wyniesie 30 dni.  

2. Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od umowy, przysługującemu Zamawiającemu na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
następujących sytuacjach: 

1) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę nienależycie oraz pomimo wezwania 
na piśmie nie usunął stwierdzonego naruszenia lub też nie usunął skutków takiego naruszenia,          
a w szczególności nie przedłożył aktualnej polisy ubezpieczeniowej albo aktualnego i zgodnego 
z umową dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

2) Wykonawca utracił uprawnienia niezbędne w celu należytego wykonania umowy; 
3) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. 

 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
Wykonawca ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części 
umowy.  

5. W dacie rozwiązania umowy, rozwiązaniu ulegają indywidualne umowy ubezpieczenia zawarte na 
poszczególne rodzaje ubezpieczeń, wyjątek mogą stanowić tylko obowiązkowe umowy 
ubezpieczenia, których bieg zakończy się po upływie ustawowego terminu. 

6. W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcy należy się tylko składka i / lub rata składki za 
okres, w którym udzielał on ochrony ubezpieczeniowej. 

7. W razie wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie dochodził tzw. 
kosztów manipulacyjnych, ani innych kosztów, które nie były przewidziane w Informacjach 
Niezbędnychy do Wyboru Ofert i ofercie.  

§ 10 

1. Zamawiający oświadcza, że umowy będą zawarte i realizowane przez cały okres ich trwania przy 
udziale i za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego: ENT BROKER Katarzyna Libura-
Pisalska, prowadząca działalność gospodarczą w Sosnowcu, przy ul. Gdańskiej 5, licencja 
zawodowa 1377/05. 

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynności realizowane w niniejszym postępowaniu przez 
brokera ubezpieczeniowego wymienionego w punkcie 1 niniejszego paragrafu mają charakter 
czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz akceptuje skutki, jakie wynikają z ustawy z dnia 
15 grudnia 2017 r. o dustrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2018. poz. 2210 z późn. zm) oraz powszechnie 
utrwalonych w obrocie zwyczajów. 

 

§ 11 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie obowiązywania niniejszej umowy, jak również w okresie 

3 (trzech) lat po ustaniu jej mocy obowiązującej zachowa w bezwzględnej tajemnicy i nie przekaże, 
nie ujawni ani nie wykorzysta informacji organizacyjnych, księgowych, finansowych, 
personalnych, handlowych, pracowniczych, dotyczących przedmiotu umowy i jej wartości, 
Zamawiającego oraz podmiotów z nimi współpracujących, które Wykonawca uzyska przy 
wykonywaniu niniejszej umowy, chyba że ich ujawnienia zażąda uprawniony organ                              
w przewidzianej prawem formie, jednakże tylko w niezbędnym zakresie. Jeżeli w czasie 
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obowiązywania Umowy, jak również w okresie 3 (trzech) lat po jej ustaniu konieczne będzie 
udostępnienie Informacji Poufnych stronom trzecim, w szczególności doradcom podatkowym lub 
prawnym, to udostępnienie powinno być dokonane za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego              
i tylko do celów związanych z tymi działaniami, zakres informacji powinien być ograniczony do 
niezbędnego minimum, a Wykonawca zobowiąże strony trzecie do zachowania poufności tych 
informacji.  

2. Wykonawca odpowiada również za zachowanie powyższych informacji w tajemnicy przez osoby, 
którym powierzył wykonanie obowiązków wynikających z przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca, wykonując czynności wynikające z niniejszej umowy, zobowiązuje się                                
do przestrzegania przepisów rozporządzenia 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 L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
zwanego „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochornie danych osobowych (Dz. U. 2018. 
poz. 1000).  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania przetwarzanych przez niego w ramach realizacji 
niniejszej Umowy danych osobowych wyłącznie w celach określonych w umowie i w tym zakresie 
umożliwi Zamawiającemu w każdym czasie i bez ograniczenia kontrolę procesu przetwarzania                  
i ochrony danych osobowych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia 
niedochowania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 

6. W przypadku naruszenia postanowień, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany będzie               
do zapłaty na rzez Zamawiającego odszkodowania w wysokości 10.000,00zł. Odszkodowanie 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 14 dni do dnia otrzymania wezwania do zapłaty. 
 

§ 12 
1. Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej wszelkie zawiadomienia lub informacje pomiędzy stronami 

będą dokonywane na piśmie i będą uważane za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, 
faksem, pocztą kurierską lub listem poleconym na adres podany w komparycji niniejszej umowy. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę o wszelkich 
okolicznościach, które mogą mieć wpływ na należyte wykonanie umowy, w tym mogą 
uniemożliwi ć lub znacznie utrudnić należytą współpracę Stron. W szczególności dotyczy                     
to zmiany adresu dla doręczeń, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej                           
oraz rachunków bankowych.  

3. Strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty dokonania zmiany. 
Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej stronie. 
Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres będzie 
uznawana za właściwie doręczoną.  

4. Zmiana powyższych danych nie stanowi zmiany umowy, nie mniej Strona dokonująca zmiany 
zobowiązana jest do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie drugiej Strony. W braku 
niezwłocznego powiadomienia o zmianie, zmiana taka nie może wywołać negatywnych skutków 
dla drugiej Strony, a w szczególności korespondencja wysłana na dotychczasowy adres będzie 
uważana za skutecznie doręczoną, zaś Strona ponosząca odpowiedzialność za zaniedbanie 
niniejszego obowiązku zobowiązana będzie do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. 
 

§ 13 
1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 
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2. W przypadku powstania sporów na tle realizacji umowy, właściwym do ich rozstrzygnięcia będzie 
sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 
Wszelkie zmiany, uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie 
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 
 

§ 15 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

§ 16 

1. Informacje Niezbędne do Wyboru Ofert ; 
2. Oferta z dnia ... 
 

             ZAMAWIAJ ĄCY:                                                       WYKONAWCA:  

 

 


