
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłączonego ze stosowania ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) 
Postępowanie prowadzone dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 

Zamawiający:         
 

Gmina Łaziska 
Łaziska 76 

24-335 Łaziska  

Zamówienie obejmuje: 

 

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW, NNW CZŁONKÓW OSP i NNW 
SOŁTYSÓW ZAMAWIAJĄCEGO  

 

 
w zakresie 

I część zamówienia: 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  
(OC komunikacyjne), 
Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR, 
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW), 
Ubezpieczenie assistance. 

 
    II część zamówienia 

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna), 
 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów (dotyczy Gminy Łaziska). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Łaziska, sierpień 2017r. 
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 1. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta i realizowana będzie przy udziale i za pośrednictwem brokera 

ubezpieczeniowego Magnus Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który jest brokerem obsługującym 
Zamawiającego.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania  na każdym etapie bez podania 
przyczyny. 

 2. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 Gmina Łaziska, Łaziska 76, 24-335 Łaziska -  powiat opolski, woj. lubelskie, reprezentowana przez Wójta . 

 

e-mail: sekretariat@gminalaziska.pl 

  
 www.gminalaziska.pl;  www.laziska.bip.lubelskie.pl 
  

tel.: 81 827 69 20 

  

fax: 81 827 69 36 

  
 NIP: 7171801259, REGON: 431019632 

 

 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 
(forma bezimienna),  następstw nieszczęśliwych wypadków Sołtysów ( forma bezimienna) 
ubezpieczeń komunikacyjnych w następujących jednostkach organizacyjnych:  

LP Jednostka Adres NIP Regon 
Ilość 

pracowników 

1 Urząd Gminy 
Łaziska 76, 24-335 
Łaziska 

7171801259 431019632 25 

2 

Gminna Biblioteka i Dom 
Kultury w Łaziskach, 
W tym filie: 
Filia Biblioteki Braciejewice 
Filia Biblioteki w Kępie 
Piotrawińskiej 
Filia Biblioteki Kamień 

Łaziska 61, 24-335 
Łaziska  

7171287208 432247105 7 

3 Ośrodek Pomocy Społecznej 
Łaziska 61, 24-335 
Łaziska  

7171278183 004171833 9 

4 
Szkoła Podstawowa w 
Braciejewicach 

Braciejowice 137, 24-
335 Łaziska 

7171619833 001180777 18 

5 
Gimnazjum im. Jana 
Kochanowskiego w Łaziskach 

Łaziska 79, 34-335 
Łaziska  

7171619980 431164765 25 

6 
Szkoła Podstawowa w Kępie 
Piotrawińskiej  

Kępa Piotrawińska 8, 
24-335 Łaziska  

7171619997 001180748 20 

7 
Szkoła Podstawowa w 
Kamieniu 

Piotrawin 116, 24-335 
Łaziska 

7171619856 001180760 20 

8 
Gminny Zespół Obsługi Szkół 
w Łaziskach 

Łaziska 76, 24-335 
Łaziska 

7171254320 430670420 6 

 

oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i jednostki pomocnicze Gminy , w tym Sołectwa. 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 – Program Ubezpieczenia 
 

mailto:sekretariat@gminalaziska.pl
http://www.gminalaziska.pl/
http://www.laziska.bip.lubelskie.pl/


 3 

 4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH 

 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie następujących części zamówienia: 
 

 
 
 
Część I zamówienia obejmuje:  

 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych  
     (OC komunikacyjne), 
 Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR, 
 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (NNW), 
 Ubezpieczenie Assistance. 

 
Część II zamówienia obejmuje:  

 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma bezimienna) 
 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Sołtysów ( forma bezimienna) 

 
 

 
Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub trzy części zamówienia. 

 

 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 
 Termin realizacji zamówienia:   
 od dnia 12.12.2017r. do dnia 27.07.2020r. z zastrzeżeniem, że data wygaśnięcia ostatniej polisy 

na pojazd upływa 30.05.2021r. 
  
 W przypadku umów wieloletnich polisy są wystawianie na okresy roczne dla wszystkich rodzajów 

ubezpieczeń.  
 

 Zamawiający przewiduje możliwość automatycznego przedłużenia umowy na okres maksymalnie sześciu 
miesięcy. Prawo do skorzystania z opcji automatycznego przedłużenia umowy przysługuje wyłącznie 
Zamawiającemu. Wykonawca nie może odmówić wykonania zamówienia w ramach tej opcji. Wykonawca nie 
może zmienić warunków wykonywania zamówienia w okresie automatycznego przedłużenia umowy 
względem warunków zastosowanych w okresie podstawowym wykonania zamówienia. Zastrzeżenie powyższe 
dotyczy także stawek/ składek ubezpieczeniowych. Rozliczenie składki nastąpi za okres faktycznie udzielonej 
ochrony wg systemu pro rata temporis. 

 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

          Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. 
Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM”                    
i poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie. 

 
6.1. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym                  
z przedmiotem zamówienia lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową                        
w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność 
ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz                      
z przytoczeniem podstawy prawnej.  
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowo składa potwierdzenie 
faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju Wykonawcy takiego 
potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania 
Wykonawcy, iż notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru 
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6.2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  
 
6.3. Ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 
 
6.4. Oświadczenie o posiadaniu statutu przewidującego możliwość ubezpieczenia podmiotów nie będących 
członkiem towarzystwa  dotyczy Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych             
wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do niniejszego zaproszenia (str. 5) 
 
6.5. Oświadczenie Wykonawcy o informowaniu przez Wykonawcę pełnomocnika Zamawiającego o bieżącej 
likwidacji szkód Zamawiającego wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do niniejszego zaproszenia (str. 4) 
 
6.6. Wypełniony Formularz ofertowy podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy wg wzoru określonego w dodatku nr 1 do niniejszego zaproszenia (str. 1-3) 

 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 
7.1. SPOSÓB POROZUMIENIWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują drogą 
elektroniczną lub faxem. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

  
 W kwestiach proceduralnych: 
 angelika.laszewska@magnus-broker.pl 
  
 W kwestiach merytorycznych: 
 angelika.laszewska@magnus-broker.pl 
  
 Magnus Broker Sp. z o.o. - broker ubezpieczeniowy Zamawiającego działający na podstawie pełnomocnictwa 
 fax. (056) 659 11 95  
 e-mail: angelika.laszewska@magnus-broker.pl 
 Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00. 
  
 7.2. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO 
  
 Adres strony internetowej zamawiającego:  www.gminalaziska.pl;  www.laziska.bip.lubelskie.pl 
  
 Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@laziska.pl 

 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Wykonawca 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  
z tym że Zamawiający może tylko raz, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić 
się do Wykonawcy o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłużej jednak niż 
60 dni. 

 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1. Oferta złożona zgodnie z załączonym wzorem powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia                       
i załączniki, o których mowa w pkt 4.; 

9.2. Treść oferty (zakres ubezpieczenia) musi odpowiadać treści programu ubezpieczenia.  Oferty niekompletne  
lub złożone po terminie  nie będą rozpatrywane. Zamawiający może odrzucić ofertę niezgodną z treścią 
zawartą w programie ubezpieczenia. 

         9.3. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się: 

http://www.gminalaziska.pl/
http://www.laziska.bip.lubelskie.pl/
http://www.kolczyglowy.pl/
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a) osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, 
b) osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie 

pełnomocnika, określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć  
w formie oryginału lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii. 

9.4.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną na każdą część oferty  
9.5. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem: 
 

pełna nazwa wykonawcy 
adres 
 

Gmina Łaziska  
Łaziska 76 

24-335 Łaziska 
 

       „OFERTA – UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE POJAZDÓ,  NNW OSP I SOŁTYSÓW GMINY 
ŁAZISKA ” – NIE OTWIERAĆ PRZED 23 sierpnia 2017r.  godz. 11.30 

 

 

 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
10.1.  Oferty należy składać do dnia 23 sierpnia 2017r. do godz. 11:00  w Sekretariacie Urzędu 

Gminy Łaziska, Łaziska 76, 24-335 Łaziska  
10.2. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie  
o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY", 

  10.3.  Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę 
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie 
o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, 
odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”. 

  10.4.  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy. 
  10.5. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w dniu 23 sierpnia 2017r. o godz. 11.30 

       11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
Wykonawca podaje w ofercie jedną cenę za każdą część zamówienia, na którą składa ofertę. Cena musi zostać 
podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, z 
uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu usługi, 
niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną 
cenę. Jeżeli Wykonawca ma zamiar zaproponować jakieś rabaty lub upusty cen, powinien je od razu ująć  
w obliczeniach ceny. Późniejsze, np. w trakcie otwierania ofert, propozycje obniżek ceny nie będą przyjmowane 
przez Zamawiającego do wiadomości. Proponowana cena powinna być podana w taki sposób, aby 
Zamawiający nie musiał już dokonywać żadnych obliczeń, przeliczeń itp. działań w celu jej określenia. 
Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 Ustawy poprawia omyłki rachunkowe w ofercie. 
Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po 
przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po 
przecinku jest niższa od 5 zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. 
Cena wykonania zamówienia powinna być wyrażona liczbowo i słownie.  

 12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 
 
Kryteria i waga oceny ofert: 
 
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
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1) Cena łączna ubezpieczenia – 80% 
2) Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20% 
 
Wykaz klauzul dodatkowych znajduje się w Programie ubezpieczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 do 
programu  
 
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
 
1) Cena łączna ubezpieczenia – 80% 
2) Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 20% 
 
Wykaz klauzul dodatkowych znajduje się w Programie ubezpieczenia stanowiącym Załącznik Nr 3 do 
programu 
 
 
Każda część zamówienia będzie porównywana (oceniana) osobno. 
 
 
 
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA 
 
Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: 

 

1) cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej 
części zamówienia. 

 Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 
 

 
       P min 

                                    An = 
__________

 x 100 pkt. 
                                                  Pn 

  An     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 1  
  n    - numer oferty 
  Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 
  Pn    - cena zaproponowana przez wykonawcę  

 
2) zaakceptowane klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za 

wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg następujących 
zasad: 

1. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 13  zostanie przyznanych 14 punktów 
2. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 12  zostanie przyznanych 15 punktów, 
3. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 11, 16 zostanie przyznanych po 16 punktów za każdą klauzulę, 
4. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 15 zostanie przyznanych 19 punktów, 
5. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 14 zostanie przyznanych 20 punktów. 

 
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul 
oznaczonych numerami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 spowoduje odrzucenie oferty. 
 
Wszelkie zmiany lub dopiski wprowadzone w treści klauzul fakultatywnych powodują przyznanie 
0 punktów. 
 

 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie 
posługiwał się następującym wzorem: 
 

Won = An x 80 % + B  x 20 %   
 

Won – wskaźnik oceny oferty 
B – suma punktów przyznanych za klauzule fakultatywne  
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Zamówienie publiczne dotyczące części II zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą 
liczbę punktów. 
 
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA 
 
Przyjęte oferty będą oceniane na podstawie następującego kryterium: 
 

1) cena łączna ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszej 
części zamówienia. 

 Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru: 
 

       P min 

                                    An = 
__________

 x 100 pkt. 
                                                  Pn 

  An     - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium 1  
  n    - numer oferty 
  Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert 
  Pn    - cena zaproponowana przez wykonawcę  

 
2) zaakceptowane klauzule dodatkowe – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za 

wprowadzenie do oferty dodatkowych klauzul rozszerzających ochronę ubezpieczeniową wg 
następujących zasad: 

1. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 9, 10 zostanie przyznanych po 10 punktów za każdą klauzulę, 
2. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 17 zostanie przyznanych 20 punktów, 
3. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 19 zostanie przyznanych 25 punktów, 
4. za rozszerzenie ochrony o klauzule o nr 18 zostanie przyznanych 35 punktów. 

 
Brak zgody na włączenie do zakresu ubezpieczenia bądź zmiana treści którejkolwiek z klauzul 
oznaczonych numerami 2, 3, 4, 5, 6 spowoduje odrzucenie oferty. 

 
Wszelkie zmiany lub dopiski wprowadzone w treści klauzul fakultatywnych powodują przyznanie 
0 punktów. 
 

 
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie 
posługiwał się następującym wzorem: 

 
Won = An x 80 % + B  x 20 %   

 

Won – wskaźnik oceny oferty 
B – suma punktów przyznanych za klauzule fakultatywne  
 

Zamówienie publiczne dotyczące części II zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą 
liczbę punktów. 

 13. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zamawiający informuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.  
 
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, na stronie internetowej lub                          
w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

 
Dodatki: 
nr 1 - Formularz oferty wraz z załącznikami; 
nr 2 - Wzory umów; 
nr 3 - Program ubezpieczenia wraz z załącznikami. 
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Załącznik nr 1/ str. 1 
 
 
 

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

           (miejscowość, data) 
   ................................................. 
 (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 
 
…………………………………………………. 
Korespondencyjny adres e-mail 
Wykonawcy 
 

Gmina Łaziska 
Łaziska76 

24-335 Łaziska 
 

 
 

O F E R TA 
 
 

1.    CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA  

Składając ofertę na ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych zgodnie z 
programem ubezpieczenia, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach: 
 

Cena łączna: ……………………… zł* za okres ubezpieczenia tj. od ……………r. do ……………..r.                
z zastrzeżeniem, że data wygaśnięcia ostatniej polisy na pojazd upływa ………….r. 

 słownie: ........................................................................................................................ 

2.    CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA  

Składając ofertę na ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków 
członków OSP (forma bezimienna), w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków Sołtysów 
(forma bezimienna), zgodnie z programem ubezpieczenia, oferujemy wykonanie zamówienia na następujących 
warunkach: 

 

Cena łączna: ……………………… zł* za okres ubezpieczenia tj. od ………..r. do ………….r. 

 słownie: ........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 Ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn. zm.) 
usługa ubezpieczenia zwolniona jest z podatku VAT. 
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Załącznik nr 1/ str. 2 
 

 Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne o następujących numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8. 
 

 Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 
 

Nr 
klauzuli 

Nazwa klauzuli TAK/NIE  punktacja 

11 Klauzula okolicznościowa   16 pkt. 

12 Klauzula przeoczenia    15 pkt. 

13 Klauzula zmiany wielkości ryzyka     14 pkt. 

14 Klauzula likwidacji drobnych szkód   20 pkt. 

15    Klauzula zgłaszania szkód   19 pkt. 

16 Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia assistance   16 pkt. 
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Załącznik nr 1/ str. 3 
 

Dotyczy Części II zamówienia 

 Akceptujemy wszystkie klauzule obligatoryjne o następujących numerach: 2, 3, 4, 5, 6. 
 

 Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 
 

Nr 
klauzuli 

Nazwa klauzuli  TAK/NIE  punktacja 

9 Klauzula funduszu prewencyjnego     10 pkt. 

10 Klauzula udziału w zysku    10 pkt.  

17 Klauzula ciągłości ochrony dla członków OSP    20 pkt. 

18 Klauzula automatycznego ubezpieczenia członków OSP    35 pkt. 

19 
Klauzula rozszerzająca zakres ochrony o szkody w stanie 
nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub innych środków 
odurzających 

 
 
 
  25 pkt.  
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Załącznik nr 1/ str. 4 
 

4.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania 
zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone w zaproszeniu do składania ofert.  

 
5.  Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 

ofert. 
 
6. Oświadczamy, że przyjmujemy podane przez Zamawiającego wartości jako podstawę do ustalenia 

wysokości każdego odszkodowania bez odnoszenia ich do wartości nowej danego środka trwałego.  
 

7. Oświadczamy, że stawki przyjęte w ofercie będą niezmienne przez cały okres trwania umowy. 
 

8. Oświadczamy, że  akceptujemy zakres ubezpieczenia określony w programie ubezpieczenia.  
 

9. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy.  
 

10. Oświadczamy, iż oferta została podpisana przez osobę/osoby umocowane/umocowaną do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
11.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

           - Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę (Zał. Nr 1), 
- Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Zał. Nr 2), 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawione 
nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert (Zał. nr 3), 

           - Oświadczenie dotyczące informowania o bieżącej likwidacji szkód (zał. Nr 4), 
- Oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 (dotyczy tylko Wykonawców działających w formie 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) 

           - Ogólne warunki wszystkich ubezpieczeń, które są przedmiotem zamówienia (Zał. nr 6). 
          

 
 

 
 

 
Na złożoną ofertę składa się ........... ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji. 
    
 

        
               Podpisano:      

...................................................... 
(czytelny podpis lub w przypadku parafki           

pieczątka imienna upełnomocnionego 
przedstawiciela) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwagi dla Wykonawcy: 

   */   -   niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1/ str. 5 

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

           (miejscowość, data) 
   
.................................................... 
 (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Składając ofertę na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Gminy Łaziska) oświadczamy, że:  
 
 
- osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do informowania pełnomocnika Zamawiającego – Magnus Broker Sp. z o.o. 
o bieżącym stanie likwidacji szkody jest: 
 
………………………………….(imię i nazwisko) * 
 
 
………………………………..(telefon) 
 
 
………………………………….(adres mailowy) 
 
 
- w przypadku zmiany ww. pracownika zobowiązujemy się  do wyznaczenia nowej osoby do kontaktu z 
pełnomocnikiem Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od tej zmiany, 
 
- zobowiązujemy się do informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 
3 dni roboczych od zgłoszenia 
 
- zobowiązujemy się, że w terminie 14 dni od zgłoszenia szkody będziemy pisemnie lub mailowo informować 
pełnomocnika Zamawiającego na jakim etapie jest likwidacja szkody 
 
- zobowiązujemy się, że w terminie 30 dni od zgłoszenia szkody będziemy pisemnie lub mailowo informować 
pełnomocnika Zamawiającego na jakim etapie jest likwidacja szkody w przypadku nie zaspokojenia roszczeń 
poszkodowanego 
 
- zobowiązujemy się do informowania pisemnie lub mailowo pełnomocnika Zamawiającego o zakończeniu 
likwidacji szkody i zajętym stanowisku. 
 

* W przypadku Wykonawcy dysponującego infolinią dla likwidacji szkód, w celu zapewnienia sprawnej komunikacji z 
ubezpieczonym, poszkodowanym, pełnomocnikiem,  Ubezpieczyciel udzieli wszelkich informacji na temat likwidacji szkody za 
pośrednictwem infolinii lub poprzez elektroniczny/internetowy system obsługujący zgłoszenia i informacje o postępie likwidacji 
szkód.  W sytuacji, gdy ubezpieczyciel ma inną możliwość zgłaszania szkód – przedmiotowe oświadczenie pozostaje wiążące. 

 
 

 Podpisano:           
........................................................ 

          (czytelny podpis lub w przypadku parafki  
pieczątka imienna upełnomocnionego 

przedstawiciela) 
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 Załącznik nr 1/ str. 6 

  

  
 

 
 

                  ................................................ 
           (miejscowość, data) 

   
.................................................... 
 (pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

(dotyczy Wykonawców działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) 
 
Składając ofertę na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego (Gminy Łaziska)  oświadczamy, że:  
 
- w naszym statucie przewidujemy możliwość ubezpieczania osób/podmiotów nie będących członkami 
towarzystwa, 
 
- Zamawiający (jednostki Zamawiającego) są osobami/podmiotami nie będącymi członkami towarzystwa i nie 
będą zobowiązane do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki 
ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności 
ubezpieczeniowej 
 
-składka przypisana Zamawiającemu (jednostkom Zamawiającego) w okresie realizacji zamówienia mieści się w 
10 % składki przypisanej towarzystwu przypadającej na osoby/podmioty nie będące członkami towarzystwa, 
zgodnie z art. 44 ust. 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisano:           
........................................................ 

          (czytelny podpis lub w przypadku parafki              
pieczątka imienna upełnomocnionego 

przedstawiciela) 
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Załącznik nr 2a/str. 1 
UMOWA – Wzór 

 (dotyczy I części zamówienia - ubezpieczenia komunikacyjne) 
 

Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy ……………….….…… reprezentowanym przez: 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

zwanym dalej Zamawiającym  
a 

.......................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez: 

- .......................................................................................................................................... 
- .......................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Czynności brokerskie na rzecz Zamawiającego będą świadczone przez Magnus Broker Sp. z o.o. z siedzibą                   
w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 50. 
 
W wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty 30 000 euro strony zgodnie ustalają co następuje: 

 
§ 1 

Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie Zamawiającego określone w programie ubezpieczenia a w ramach 
ubezpieczeń komunikacyjnych. 

 
§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres …………………………………… 
 

§ 3 
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownej polisy ubezpieczeniowej 
zgodnej z ofertą złożoną Zamawiającemu.  

 
§ 4 

1. Polisy ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, AC, NW) wystawione winny być nie później niż 7 dni przed 
początkiem okresu ubezpieczenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pełnomocnika ubezpieczającego - MAGNUS BROKER Sp. z o. o., 
drogą e-mailową, pisemnie lub telefonicznie o bieżącym stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód.                     
W przypadku braku informacji na temat likwidacji szkody, osoba wyznaczona przez Wykonawcę, podana przy 
podpisaniu niniejszej umowy, zobowiązana będzie do udzielenia pełnomocnikowi pełnej informacji na temat 
bieżącego etapu likwidacji  szkody- tj. m.in. podania  numeru szkody, przewidywanego terminu zakończenia 
likwidacji, brakujących dokumentów i in. 

 
§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................zł 
(słownie złotych ....................................................................................................).  

 
§ 6 

Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w terminie 30 dni od dnia wystawienia polis, ale nie szybciej niż 30 
dni od początku okresu ubezpieczenia. 
 
 

§ 7 
Nieopłacenie przez Zamawiającego składki lub raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w 
umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2b/str. 2 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają 
zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 
1.   Owu .............................................................................................................. 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  
    od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 
d) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia              
i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 10 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu 
do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§ 11 

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

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
                            
...................................................................                              …………………..…………………………………….                         
                   Wykonawca                                                                                 Zamawiający 
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Załącznik nr 2b/str. 1 
UMOWA – Wzór 

 (dotyczy II części zamówienia – ubezpieczenia NNW) 
 

Zawarta w dniu ......................... w …………….. pomiędzy ……………….….…… reprezentowanym przez: 
 .......................................................................................................................................... 
 .......................................................................................................................................... 

zwanym dalej Zamawiającym 
a 

.......................................................................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................., reprezentowanym przez: 

- .......................................................................................................................................... 
- .......................................................................................................................................... 

zwanym dalej Wykonawcą. 
 
Czynności brokerskie na rzecz Zamawiającego będą świadczone przez Magnus Broker Sp. z o.o. z siedzibą                   
w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 50.  
 
W wyniku przeprowadzanego  postępowania o udzielenie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 30 000 euro strony zgodnie ustalają co następuje: 

 
§ 1 

Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową członków Ochotniczych Straży Pożarnych, Sołtysów 
Zamawiającego określoną w programie ubezpieczenia, w ramach ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych 
Wypadków. 

 
§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres  …………………………………… 
 

§ 3 
Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownej polisy ubezpieczeniowej 
zgodnej z ofertą złożoną Zamawiającemu.  

 
§ 4 

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

2.  Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 
wystawienie dokumentu tymczasowego – noty pokrycia ubezpieczeniowego 

3. Wykonawca zobowiązuje się do informowania pełnomocnika ubezpieczającego - MAGNUS BROKER Sp. z o. o., 
drogą e-mailową, pisemnie lub telefonicznie o bieżącym stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód.                   
W przypadku braku informacji na temat likwidacji szkody, osoba wyznaczona przez Wykonawcę, podana przy 
podpisaniu niniejszej umowy, zobowiązana będzie do udzielenia pełnomocnikowi pełnej informacji na temat 
bieżącego etapu likwidacji  szkody- tj. m.in. podania  numeru szkody, przewidywanego terminu zakończenia 
likwidacji, brakujących dokumentów i in. 

 
 

§ 5 
Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w łącznej wysokości ................................zł 
(słownie złotych ....................................................................................................).  

 
 

§ 6 
Zamawiający zapłaci składkę ubezpieczeniową w terminie 30 dni od dnia wystawienia polis, ale nie szybciej niż 30 
dni od początku okresu ubezpieczenia. 
 
 

§ 7 
Nieopłacenie przez Zamawiającego składki lub raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w 
umowie ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2c/str. 2 
 

§ 8 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i klauzulami dołączonymi do polis ubezpieczeniowych mają 
zastosowanie odpowiednie postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia tj.: 
1.   Owu .............................................................................................................. 
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach K.C. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia  
    od umowy w następujących sytuacjach: 

e) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

f) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy, 
g) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 
h) Wykonawca nie wywiązał się ze zobowiązań określonych w § 4 umowy.  

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia               
i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 10 

Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w drodze aneksu 
do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
§ 11 

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

 
§ 12 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
 
 
                            
...................................................................                              …………………..…………………………………….                         
                   Wykonawca                                                                                 Zamawiający 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 



 18 

Załącznik nr 3 
 

 Program Ubezpieczenia  

W czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia, w zawieraniu umów 
ubezpieczenia, w zarządzaniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczenia, w tym również w procedurze 
likwidacji szkód Gmina Łaziska na podstawie posiadanego pełnomocnictwa pośredniczy firma 
Magnus Broker sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, wynagradzana prowizyjnie przez Wykonawcę według 
stawek zwyczajowo przyjętych dla firm brokerskich przez cały okres umowy wynikający z programu 
ubezpieczenia. 

 

 I. KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
 

 

 
KLAUZULE OBLIGATORYJNIE WŁĄCZONE DO ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

 

1. 

Klauzula odstąpienia od prawa do regresu - Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do regresu w 
stosunku do osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone przez te osoby. Zrzeczenie się prawa do regresu nie ma zastosowania, gdy osoby te 
wyrządziły szkodę umyślnie. Dotyczy wszystkich ryzyk.  

2. 

Klauzula rozstrzygania sporów –powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia 
można wytoczyć według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy 
ubezpieczenia albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania spadkobiercy ubezpieczonego lub 
spadkobiercy uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

3. 
Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – za datę prawidłowego opłacenia składki 
ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego, uwidocznioną na przelewie 
bankowym lub pocztowym.  Dotyczy wszystkich ryzyk. 

4. 

Klauzula czasu ochrony – Brak zapłaty raty składki nie może być podstawą do wypowiedzenia 
umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.  
W przypadku niezapłacenia pierwszej lub kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel 
powiadomi Brokera i wezwie Zamawiającego do zapłaty należnej raty składki. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

5. 

Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, 
Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych 
oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania 
Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach i 
wysokości nawet, jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana.  W ubezpieczeniu AutoCasco 
Ubezpieczyciel jest uprawniony w przypadku wypłaty odszkodowania do potrącenia z niego rat bądź 
żądania ich wcześniejszej spłaty tylko w przypadku szkody całkowitej lub szkody polegającej na 
kradzieży pojazdu. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

6. 

Klauzula uznania okoliczności – Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia 
znane mu były wszelkie okoliczności, które są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze 
postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem 
umowy, zostały podane niezgodnie z prawdą.  Dotyczy wszystkich ryzyk. 

7. 

Klauzula warunków i taryf  – ubezpieczyciel oświadcza, iż wobec wszystkich składników majątku, 
które wejdą do ochrony w czasie trwania okresu ubezpieczenia (dotyczy również składników majątku 
które znajdują się w posiadaniu ubezpieczonego, a nie zostały w ramach programu zgłoszone do 
ubezpieczenia, w tym także dotyczy ryzyka autocasco dla pojazdów wykazanych w programie do 
ubezpieczenia tylko w zakresie OC), zastosowanie będą miały wszystkie przyjęte przez niego klauzule i 
franszyzy/udziały własne (zaakceptowane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń), a składki będą 
naliczane z zastosowaniem stawek nie wyższych niż zaproponowane w ofercie zapytania (dla danego 
rodzaju ubezpieczenia). Dotyczy wszystkich ryzyk. 

8. 

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają 
zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie uniemożliwiło Ubezpieczycielowi 
ustalenie odpowiedzialności lub rozmiaru szkody. Przepisy art. 818 § 4 Kodeksu Cywilnego nie mają 
zastosowania. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
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KLAUZULE FAKULTATYWNE (podlegające ocenie zgodnie pkt. 18 programu) 

 

9. 

Klauzula funduszu prewencyjnego – Ubezpieczyciel deklaruje przyznanie jednorazowego 
dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego w wysokości 10% przypisu składki dla 
Ubezpieczającego w okresie od 12.12.2017 r. do 27.07.2020r. , przy założeniu, że cel prewencyjny, na 
który zostaną przekazane środki zostanie zaakceptowany przez Ubezpieczyciela, a wszystkie czynności, 
które zostaną podjęte w związku z przyznaniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o 
uregulowania wewnętrzne Ubezpieczyciela obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

10. 

Klauzula udziału w zysku – po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia 

Ubezpieczającemu, w przypadku wystąpienia niskiej szkodowości, przysługuje zwrot części składki. 
Strony postanawiają, iż w przypadku, gdy szkodowość nie przekroczy 30 % (tj. gdy wypłacone w 
danym rocznym okresie odszkodowania i utworzone rezerwy na odszkodowania będą niższe lub równe 
30 procentom zapłaconej przez Ubezpieczającego składki, Ubezpieczyciel dokona zwrotu 10 % 
zapłaconej składki. Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki w terminie 30 dni od daty zakończenia 
każdego rocznego okresu ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk. 

11. 

Klauzula okolicznościowa – Ubezpieczyciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie 
zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, 
ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na 
prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. Dotyczy wszystkich 
ryzyk z wyjątkiem obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

12. 

Klauzula przeoczenia - dopuszcza się możliwość przeoczenia istotnych informacji przez 
Ubezpieczającego i nie dostarczenia ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie 
nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego, to nie będzie to miało 
negatywnego wpływu na ochronę ubezpieczeniową (nie będzie podstawą odmowy wypłaty 
odszkodowania lub jego ograniczenia) pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji niezwłocznie 
po stwierdzeniu przeoczenia.  Dotyczy wszystkich ryzyk 

13. 

Klauzula zmiany wielkości ryzyka – w razie  ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną 
zmianę prawdopodobieństwa wypadku, żadnej ze stron nie przysługuje żądanie zmiany wysokości 
składki ubezpieczeniowej. W przypadku istotnego wzrostu ryzyka ubezpieczeniowego Ubezpieczyciel 
może wystąpić do Ubezpieczającego z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do 
zmniejszenia tego ryzyka.  Dotyczy wszystkich ryzyk. 

14. 

Klauzula likwidacji drobnych szkód: 
1. W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 5 000,00 - zł, a których 
natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do kontynuowania bezpiecznej jazdy (dot. pojazdów) lub do 
zapewnienia niezakłóconej pracy Ubezpieczonego, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody 
samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny 
Ubezpieczyciela, zachowując części uszkodzone.  
W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona 
przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia organów Policji. 
Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi 
fakt powstania szkody i wysokości poniesionych strat są:  
-     zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, 
-     rachunki za naprawę lub zakup części,  
-     uszkodzone części, które zostały wymienione, 
-     w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna, 
2. W odniesieniu do szkód z AUTO CASCO rozliczenie kosztów naprawy następować będzie 
bezgotówkowo pomiędzy Ubezpieczycielem a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę 
rozliczenia stanowić będą faktury przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać będą się  
w warsztatach wskazanych przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel zobowiązuje się akceptować przy 
wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach 
wskazanych przez Ubezpieczającego. 
Na pisemny wniosek Ubezpieczającego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie kosztorysu 
sporządzonego przez warsztat naprawczy lub Ubezpieczyciela.  Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
W przypadku wystąpienia szkód majątkowych z niniejszej polisy, których szacunkowa wartość nie 
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przekracza 5 000 zł brutto likwidacja szkód będzie odbywała się zgodnie z następującą procedurą: 
I. Ubezpieczający niezwłocznie dokona zgłoszenia szkody do Brokera / Ubezpieczyciela 

II. Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na 
oględziny likwidatora. 

III. Ubezpieczający przygotuje i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o 
wypłacie odszkodowania tj. 
1. Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem, 
2. Dokładny opis zdarzenia ewentualnie zdjęcia wykonane na miejscu zdarzenia dokumentujące 

stan mienia bezpośrednio po szkodzie, 
3. Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu 
4. Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem 

(potwierdzone za zgodność z oryginałem), 
5. Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia 

na stan środków trwałych (potwierdzone za zgodność z oryginałem),  
6. W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopię umowy najmu 

lokalu. 
7. W przypadku zalania – protokół spisany z najemcą / wynajmującym 

 
W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku dodatkowo: 
 

8. Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policję, 
9. Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem, 
10. Kopii dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji 

ochrony dozorujących obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem 
agencji lub administracji obiektu oraz kopii umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – 
jeśli obiekt jest chroniony przez agencję,  

11. Kopii umowy dot. instalacji i konserwacji systemu alarmowego, wydruk z systemu alarmowego, 
protokołu z ostatniego przeglądu systemu – jeśli obiekt posiada system alarmowy. 

 
IV. Wraz z ww. dokumentacją Ubezpieczający przekaże numer konta, na które powinno zostać 

przekazane odszkodowanie. 
V. W przypadku, gdy na podstawie otrzymanej dokumentacji nie będzie możliwości jednoznacznego 

ustalenia okoliczności powstania szkody bądź jej wartości Ubezpieczyciel w ciągu 7 dni od dnia jej 
otrzymania zwróci się do Ubezpieczającego z prośbą o uzupełnienie dokumentów. 

VI. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień Ubezpieczyciel przekaże 
Ubezpieczającemu decyzję odnośnie zakończenia postępowania likwidacyjnego w terminach 
określonych odpowiednimi przepisami. 

 
Procedura niniejsza: 

 
 Nie ogranicza prawa Ubezpieczyciela do przeprowadzenia oględzin miejsca powstania szkody ani nie 

wpływa na obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zabezpieczenia praw do regresu. 
 Mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego, w 100% zostanie zachowane do dyspozycji 

Ubezpieczającego – podobnie wymienione podzespoły itp. 

15. 
Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. 
Dotyczy wszystkich ryzyk. 

16. 

Klauzula rozszerzenia zakresu ubezpieczenia assistance – zakres ubezpieczenia assistance 
obejmuje co najmniej następujące ryzyka i koszty: pomoc na wypadek awarii pojazdu, braku paliwa lub 
kradzieży pojazdu lub jego części uniemożliwiającej dalszą jazdę, polegającą na zorganizowaniu i 
pokryciu kosztów naprawy na miejscu zdarzenia, dostarczeniu paliwa (bez kosztu zakupu paliwa), 
pokryciu kosztów holowania, zakwaterowania lub pokrycia kosztów kontynuowania podróży. 
Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów wynajmu samochodu zastępczego w przypadku wypadku bądź 
awarii pojazdu na okres co najmniej 5 dni. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc poszkodowanym w 
wypadku. Ubezpieczenie dotyczy pojazdów osobowych i ciężarowych o ładowności do 3,5 t, które 
posiadają ubezpieczenie AC oraz ich okres eksploatacji nie przekracza 10 lat. Zakres terytorialny RP i 
Europa.  

17. 
Klauzula ciągłości ochrony dla członków OSP – ochroną ubezpieczeniową obejmuje się członków 
OSP w formie imiennej, którzy brali czynny udział w akcji ratowniczej i/lub ćwiczeniach nie posiadając 
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wymaganych przepisami prawa aktualnych szkoleń, kursów i/lub badań lekarskich zgodnie z zapisami 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635). 
Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia NNW członków OSP w formie imiennej.  

18. 

Klauzula automatycznego włączenia do ubezpieczenia członków OSP – niniejszą klauzula 
włącza się do ochrony członków OSP biorących udział w akcji ratowniczej i/lub ćwiczeniach, którzy 
zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 805, 829 i 1635) posiadali aktualne kursy i szkolenia wraz z badaniami lekarskimi 
uprawniającymi do uczestnictwa w wyżej wskazanych akcjach, a którzy nie zostali zgłoszeni przez 
ubezpieczającego do ubezpieczenia (w tym także osoby, które uzyskały uprawnienia w okresie 
ubezpieczenia). Automatycznie ubezpieczeniem bez naliczenia składki obejmuje się maksymalnie 10% 
łącznej liczby dotychczas ubezpieczonych członków OSP. Powyżej wskazanego limitu składkę za 
ochronę nalicza się zgodnie ze stawką przyjętą w zapytaniu w przeliczeniu „pro rata temporis” za okres 
udzielonej ochrony w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Pozostały zakres oraz warunki 
ubezpieczenia pozostają bez zmian. Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia NNW członków OSP w 
formie imiennej. 

19. 

Klauzula rozszerzenia ochrony o szkody w stanie nietrzeźwości, po spożyciu alkoholu lub 
innych środków odurzających – Ubezpieczyciel włącza do odpowiedzialności szkody powstałe w 
stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Pozostałe 
warunki oraz zakres ubezpieczenia pozostają bez zmian. Niniejsza klauzula dotyczy ubezpieczenia NNW 
członków OSP w formie imiennej oraz bezimiennej. 
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II.  ZAŁOŻENIA DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 
 

 
Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się 
dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to 
automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej. 
 
W przypadku wystawiania polis krótkoterminowych składka będzie wyliczana pro rata temporis  
za każdy dzień rzeczywiście udzielanej ochrony.  
 
Sumy ubezpieczenia określone w programie i załącznikach zawierają podatek VAT – o ile nie wskazano inaczej. 
Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie wraz z podatkiem VAT, bez konieczności przedłożenia oryginału faktury 
(skan faktury, ewentualnie kopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem przez poszkodowanego). 
 
Stawki przyjęte w przedstawionej ofercie będą takie same przez cały okres trwania umowy, w każdym okresie 
ubezpieczenia. W przypadku zmiany wysokości sum ubezpieczenia (zwiększenia lub jej zmniejszenia) składka 
zostanie przeliczona przy bezwzględnym zachowaniu wysokości stawek w każdym okresie ubezpieczenia. 
Powyższe dotyczy również ubezpieczeń komunikacyjnych.  

 
CZEŚĆ I ZAMÓWIENIA 
 
SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI 
 
 Składka za ubezpieczenia płatna w terminie określonym na polisie, nie wcześniej niż 30 dni od początku 

okresu ubezpieczenia. 
 

A. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE: 
 
1. Przedmiot ubezpieczenia:  

Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wraz z wyposażeniem wymienione i opisane w załączniku nr 1 oraz 
pojazdy włączone do ubezpieczenia przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, będące w posiadaniu 
Zamawiającego lub użytkowaniu na podstawie umów leasingu, dzierżawy czy użyczenia 

  
   
2. Zakres ubezpieczenia: 

 - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone 

w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne):  
 Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152, z 
późn. zm.). 
 

 - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR: 
 Zakres ubezpieczenia musi obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
 - szkody powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia z innym pojazdem 

(zderzenie pojazdów), osobami, zwierzętami lub innymi przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,  
 - uszkodzenia przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji, pożaru, wybuchu, pioruna, upadku statku 

powietrznego, huraganu, zatopienia, deszczu nawalnego, gradu, powodzi, lawiny, osuwania się i 
zapadania ziemi, oraz nagłe działanie innych sił przyrody 

 - nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz 
pojazdu,  

 - użycia pojazdu w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia ludzkiego oraz  
 - powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia; uszkodzenie pojazdu w następstwie 

jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rabunku (rozboju),  
 - szkody powstałe w momencie, gdy ubezpieczony pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych o ile 

nie miało to wpływu na rozmiar lub zaistnienie szkody, 
 - w wyposażeniu dodatkowym lub specjalistycznym pojazdu (w tym m.in. radiotelefony, zestawy głośno 

mówiące, radioodtwarzacze), 
 - spowodowane przez załadowany i przewożony ładunek lub bagaż; 
 - w przypadku utraty kluczyków, koszt wymiany zamków odbywa się na koszt Ubezpieczyciela gdy 
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obowiązek ich wymiany wynika z OWU 
 - w przypadku pojazdów dotychczas ubezpieczanych od kradzieży, zainstalowane w nich zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe uznaje się za wystarczające. 
  
 Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym 

w pojeździe mechanicznym. W przypadku kradzieży z włamaniem z pojazdu Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność w momencie gdy: 

 - pojazd posiada twardy dach, 
 - pojazd został zamknięty na wszystkie istniejące zamki i (jeżeli jest zainstalowany) włączony został alarm, 
 - sprzęt jest właściwie zainstalowany (zgodnie z zaleceniami producenta). 
  Użytkownik pojazdu nie ma obowiązku pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym.  

 

  - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW)  

 Przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć ubezpieczonego, 
powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas zatrzymania i postoju), w tym podczas 
wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadunku i rozładunku, naprawy pojazdu oraz upadku, pożaru lub 
wybuchu pojazdu. 

 
- Ubezpieczenie assistance (dotyczy pojazdów osobowych, osobowo - ciężarowych, dostawczych i 
ciężarowych do 3,5t do 10 lat, które objęte są zakresem AC): 

Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc techniczna i informacyjna. 
Zakres obejmuje co najmniej:   

 naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,  
 koszty dojazdu pomocy drogowej,  
 holowanie do zakładu naprawczego lub miejsca zamieszkania,  
 wynajem samochodu zastępczego na minimum 3 dni,  
 koszty ewentualnego noclegu w przypadku unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku, 

awarii lub kradzieży pojazdu,  
 lub pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonych do miejsca zamieszkania. 

W przypadku konieczności powrotu po samochód do zakładu naprawczego: 
 koszty przejazdu po odbiór tego samochodu (ewentualnego zmiennika kierowcy w 

przypadku braku możliwości kierowania przez niego pojazdu) 
- Ubezpieczający/ubezpieczony przed wystawieniem polis zachowuje prawo do każdorazowej decyzji o 
zawarciu ubezpieczenia w powyższym zakresie. 

 
3. Franszyzy i udziały własne: 

 - Ubezpieczenia uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR: 
- franszyza redukcyjna/udział własny zniesiony/wykupiony 
- franszyza integralna - brak 

 
4. Okres ubezpieczenia: 

 Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione na okres roczny określony indywidualnie dla 
każdego pojazdu i wskazany w załącznikach zawierających wykazy pojazdów. Maksymalnie okres 
ubezpieczeń komunikacyjnych zakończy się dnia 30.05.2021r. 

  

 - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone 

w związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne):  
 Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis zgodnie z 

zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 124, Poz 1152 z 
późn. zm.). Dla pojazdów nowych (zakupionych) okres ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji 
pojazdów (odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą zakupu / zarejestrowania pojazdu, pod warunkiem 
zgłoszenia danych wymaganych przez Ubezpieczyciela, w ciągu 3 dni roboczych). 
 

 - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR: 
 Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla 

pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu pojazdów (odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą 
zakupu pojazdu, pod warunkiem zgłoszenia danych wymaganych przez Ubezpieczyciela, w ciągu 3 dni 
roboczych bez konieczności dokonywania oględzin) lub od chwili zgłoszenia/oględzin pojazdu i jest 
zgodny z okresem ubezpieczenia OC komunikacyjnego. 
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  - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW)  

 Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia obowiązujących polis, dla 
pojazdów nowych (zakupionych) od dnia zakupu pojazdów (odpowiedzialność rozpoczyna się z chwilą 
zakupu pojazdu, pod warunkiem zgłoszenia danych wymaganych przez Ubezpieczyciela, w ciągu 3 dni 
roboczych) i jest zgodny z okresem ubezpieczenia Auto Casco lub OC komunikacyjnego. 
 

5. Sumy ubezpieczenia: 
- Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w 
związku z ruchem tych pojazdów (OC komunikacyjne): ustawowa 

 
 - Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR: 

 uwzględnia kwotę podatku VAT oraz wartość wyposażenia dodatkowego, 
 ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu na podstawie wartości rynkowej przed rozpoczęciem 
okresu ubezpieczenia (wyceny dokonuje Broker na podstawie komputerowego systemu wyceny pojazdów 
Info-Ekspert) lub faktury zakupu dla pojazdów fabrycznie nowych lub sprowadzonych z zagranicy, 
 

 - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów (NNW): - 15 000 PLN na 
osobę. 
Rodzaje odszkodowań: 
- jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu w wysokości 100% sumy ubezpieczenia (1% za 1% trwałego uszczerbku), 
- jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego w wysokości 100% sumy ubezpieczenia.  

 
4. Postanowienia dodatkowe: 

1) Stawki przyjęte w przedstawionej ofercie będą takie same przez cały okres trwania umowy, w każdym 
okresie ubezpieczenia. W przypadku zmiany wysokości sum ubezpieczenia pojazdów (zwiększenia lub jej 
zmniejszenia) składka zostanie przeliczona przy bezwzględnym zachowaniu wysokości stawek w każdym 
okresie ubezpieczenia. 

 2) Ubezpieczenie uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco AC/KR:  
- Ubezpieczyciel uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Ubezpieczającego i nie będzie podnosił z tego 
tytułu zarzutów w postaci niedoubezpieczenia, nadubezpieczenia itp. 
- Suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania za 
szkody częściowe 
- Amortyzacja części – zniesiona/wykupiona 
 - Prędkość z jaką poruszał się pojazd w chwili zaistnienia szkody ani naruszenie przepisów kodeksu 
drogowego nie skutkują zmniejszeniem lub odmową wypłaty odszkodowania  
- Likwidacja szkód:  
 wariant serwisowy/warsztatowy (wypłata odszkodowania na podstawie przedstawionych faktur na 

uzgodniony zakres napraw z uwzględnieniem podatku VAT), 
 oględzin uszkodzonego pojazdu dokonuje Ubezpieczyciel w terminie 4 dni roboczych od zgłoszenia 

szkody, w przypadku braku oględzin, przyjmuje się zakres uszkodzeń zgodny z protokołem 
sporządzonym przez ubezpieczającego, ubezpieczonego lub warsztat dokonujący naprawy, 

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

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

 dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, wszystkie komplety kluczyków i sterowników służących do 
otwarcia lub uruchomienia pojazdu oraz urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą w ilości 
wskazanej we wniosku o ubezpieczenie należy złożyć niezwłocznie do Ubezpieczyciela, nie później niż 
w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody polegającej na kradzieży pojazdu, chyba, że wystąpiły uzasadnione 
okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie ww. terminu. 

 Ubezpieczyciel pokrywać będzie udokumentowane i uzasadnione koszty parkowania pojazdu po 
szkodzie 

  
Szkodowość dotycząca przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 2. 
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CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA 
 
SPOSÓB PŁATNOŚCI SKŁADKI 
 
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków:  
w każdym roku ubezpieczenia składka płatna jednorazowo w ciągu 30 dni od początku okresu ubezpieczenia. 
 
A. UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (FORMA BEZIMIENNA): 
 

Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł 
Forma zawarcia ubezpieczenia: bezimienna 
Okres Ubezpieczenia: 30.04.2018r. – 27.07.2020r. 
Ilość jednostek: 12 jednostek 
Ilość osób: 389 osób 
   
Zakres: następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, 
powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego z ograniczonym czasem ochrony do 
wypadków i stanów chorobowych (zawał serca i udar mózgu) powstałych podczas czynnego udziału w akcji 
ratowniczej, ćwiczeniach lub zawodach i pokazach, a także w drodze na akcje, ćwiczenia, zawody i pokazy 
oraz w drodze powrotnej. 
 

Zakres winien obejmować także m.in. następujące świadczenia stanowiące minimum 10% sumy 

ubezpieczenia (dla każdego świadczenia): 

- zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 

- zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów, 

- zwrot kosztów leczenia poniesionych na terytorium RP, 

- oparzenia lub odmrożenia (jednorazowe świadczenie). 
 
Dodatkowe świadczenia (dla każdego świadczenia): 
 

Uwaga: w przypadku gdy ogólne warunki ubezpieczenia zawierają korzystniejsze zapisy Zamawiający przyjmuje 
je jako wiążące.  
 
- zasiłek dzienny za niezdolność do pracy - min. 20 zł za 1 dzień, 
Minimalny zakres: w przypadku zasiłku dziennego za niezdolność do pracy świadczenie należy się za każdy dzień 
pobytu w szpitalu przez min. 90 dni w przypadku gdy pobyt ten trwał nieprzerwanie co najmniej 5 dni, natomiast 
w przypadku leczenia ambulatoryjnego świadczenie płatne jest od dnia 7- go po wypadku.  
 
- dzienne świadczenie szpitalne - min. 20 zł za 1 dzień, 
Minimalny zakres: w przypadku dziennego świadczenia szpitalnego świadczenie należy się za każdy dzień pobytu 
w szpitalu przez min. 60 dni od 7-go dnia pobytu w szpitalu.  
 

  
C. UBEZPIECZENIE NNW  SOŁTYSÓW (FORMA BEZIMIENNA): 

 
 
Okres ubezpieczenia: : 30.04.2018r. – 27.07.2020r. 
 

Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł 
 
Zakres ochrony: pełny 
Rodzaje odszkodowań: 

- 100 % s.u. - jednorazowe odszkodowanie w razie doznania trwałego (stałego) lub długotrwałego uszczerbku 
na zdrowiu.  

- 100 % s.u. - jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci ubezpieczonego.  
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- forma: bezimienna 

- ilość osób objęta tym wariantem ubezpieczenia:  24 

 

 

 
 Szkodowość dotycząca przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 2. 

 
 


