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Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ składa się z 
następujących części: 
 

Część I. Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia - ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna 

 



 Część I. Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami 

 I. Informacje ogólne dla Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego: 

Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadza się w oparciu o ustawę z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity, z późn. 
zm.), zwaną w dalszej treści niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „ustawą”, oraz o 
właściwe przepisy wykonawcze. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej treści SIWZ). Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej 
integralną część.  
 

 II. Zamawiający 

Gmina Rydzyna 
ul. Rynek 1 
64-130 Rydzyna  

 
tel.: (065) 53 88 434 fax: (065) 53 88 513 
NIP: 697 101 19 43 
REGON: 000529485 
strona www: www.rydzyna.pl 

 

 

 

III.     Przedmiot zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest (CPV 66510000-8 – usługi ubezpieczeniowe):  
1.1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 
1.2. ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, 
1.3. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 
1.4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 
1.5. ubezpieczenia OC, 
1.6. ubezpieczenia komunikacyjne, 
1.7. ubezpieczenie NNW. 
 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ryzyk podstawowych określony został w Części II, 
pkt III oraz IV SIWZ. 
 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ryzyk dodatkowych określony został w Części II, pkt 
V SIWZ. 
 

4. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień 
uzupełniających. Zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia 
podstawowego, udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku określonym w art. 67 ust. 1 
pkt 6 ustawy. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 
zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyŜszych niŜ zastosowanych w zamówieniu 
podstawowym bez stosowania składek minimalnych. 
 

5. Zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia nie dopuszcza moŜliwości powierzenia części 
zamówienia podwykonawcom.  
 

6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
 

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 

8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i równowaŜnych. 
 

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia publicznego w dynamicznym systemie zakupów. 
 



10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 IV. Termin realizacji zamówienia 

Wymaganym terminem wykonania zamówienia jest okres od dnia 01 kwietnia 2011 r. do dnia 31 marca 2012 
r.  

 V. Warunki płatności:  

Płatność będzie następowała w ratach półrocznych, na ostatni dzień kaŜdego pierwszego miesiąca półrocza 
wykonywania zamówienia. 

  

 VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:  

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:  

1. Spełniają warunki dotyczące: 

 
-          Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie, Ŝe posiada 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania (zezwolenie na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej). 
 

- Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie, Ŝe posiada 
niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia. 

 
- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.  

 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie, Ŝe dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia 

 
- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie, Ŝe dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
- Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie, Ŝe znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

2. Nie podlegają wykluczeniu zgodnie z treścią art. 24 ust 1 ustawy. 

 
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców dokonana zostanie według formuły „spełnia 
– nie spełnia” na podstawie złoŜonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VII. 
Niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z 
postępowania. 
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wszyscy Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 
muszą spełniać warunki wymienione w pkt. VI. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie 
zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 



 

 

VII. Dokumenty składające się na ofertę oraz oświadczenia lub dokumenty wymagane w 

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. Na dowód spełnienia warunków określonych w pkt. VI oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, 
Wykonawcy są zobowiązaniu przedstawić następujące dokumenty: 

1.1. oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw do 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 4 oraz nr 5 do SIWZ. 

 

1.2. zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej 

1.3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (wymagane 
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy zawarte jest w treści oświadczenia – 
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ),  

1.4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument ten, winien być wystawiony nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

1.5. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – dokument ten winien być 
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 



2. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do załączenia do oferty następujących 
dokumentów: 

2.1. Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ. 

2.2. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z podaniem kosztu 
ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia, złoŜone na druku - 
załącznik nr 2 do SIWZ. 

2.3. Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego 
- załącznik nr 3 do SIWZ 

2.4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni załączyć dokument 
ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.5. Stosowne pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upowaŜnienie do podpisania oferty nie 
wynika bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie dokumentu (odpisu właściwego rejestru). 
Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie 
kopii. 

2.6. Ogólne warunki ubezpieczeń wykonawcy w zakresie ryzyk objętych przedmiotem 
zamówienia. 

 
Dokumenty wymagane powyŜej w pkt VII 1.1. do 1.4. naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kopii, 
z wyjątkiem oświadczenia z art. 22 ust. 1, które naleŜy złoŜyć w oryginale. Dokumenty złoŜone w formie 
kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez osobę(y) uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.  
 
Osoba(y) podpisująca(e) ofertę winna(y) czytelnie podać imię i nazwisko lub moŜe(gą) złoŜyć  podpis w 
formie skróconej z pieczątką identyfikującą osobę(y). 



  

 VIII. Udzielanie wyjaśnień / sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 

 1. Wykonawca moŜe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na dwa dni przed upływem 
terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zapytania złoŜone drogą 
faksową muszą zostać niezwłocznie potwierdzone na piśmie (złoŜonym osobiście, przesłanym pocztą 
lub dostarczonym przez kuriera). Treść wyjaśnień (odpowiedzi) przekazana zostanie wszystkim 
wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, zostanie równieŜ 
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed upływem terminu 
składania ofert określonego w pkt. XII.1 SIWZ, zmienić treść SIWZ (art. 38 ust. 4 Pzp). Dokonaną w 
ten sposób zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a 
takŜe zamieszcza się na stronie internetowej. 

 3. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą 
faksową wraz z niezwłocznym potwierdzeniem ich na piśmie.  

 4. Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców dla wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 
SIWZ. 

 

5. Do kontaktowania się z Wykonawcami upowaŜnieni są: 

• odnośnie przedmiotu zamówienia: Natalia Maćkowiak-Echaust – broker ubezpieczeniowy, 
tel./fax: (61) 66 18 323, w godz. od 9°° do 15°° lub tel. Kom. 516 027 851, e-mail: 
n.mackowiak@metropoliskbu.pl  

• odnośnie procedury / przebiegu postępowania: Łukasz Bartkowiak – Z-ca Burmistrza Miasta 
i Gminy Rydzyna,  tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13, e-mail: 
lukasz.bartkowiak@rydzyna.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

 

 

 IX. Termin związania ofertą 

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

 

 

X. Sposób przygotowania ofert 

 

1. KaŜdy Wykonawca moŜe złoŜyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. 

2. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ i odpowiadać jej 
treści. Wszystkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część i naleŜy je wypełnić 
ściśle według wskazówek. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

4. Cena ofertowa powinna być podana w polskich złotych. 

5. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 

6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby podpisującej 



ofertę. 

7. Poszczególne strony oferty naleŜy ponumerować kolejno i trwale spiąć. 

8. Oferta powinna zawierać spis treści. 

9. Na stronie tytułowej naleŜy umieścić oznakowanie „Oferta – Ubezpieczenie” oraz informacje identyfikujące 
Wykonawcę, w tym pełną nazwę firmy, adres, telefon, faks, e-mail oraz dane osoby kontaktowej. 

10. W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości 
zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i odpowiednio je 
oznaczyć. 

11. Oferta powinna zostać złoŜona w nieprzezroczystej kopercie, posiadającej następujące oznaczenia:  

- nazwa i adres Zamawiającego, 

- opis:  

„Ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna  – nie otwierać przed 
16.03.2011 roku, godz. 1015” 

- nazwa i adres Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług „poczty kurierskiej” oferta nie powinna znajdować się 
bezpośrednio w opakowaniu (kopercie) dostarczonym przez „pocztę kurierską”, lecz być zamknięta 
jeszcze w kopercie spełniającej powyŜsze wymagania. 

  

 XI. Wycofanie lub zmiana złoŜonej oferty 

Jeśli Wykonawca korzystając z uprawnień zawartych w art. 84 ust. 1 ustawy zdecyduje się, przed upływem 
terminu do składania ofert, na zmianę lub wycofanie uprzednio złoŜonej oferty, to naleŜy dokonać tego w 
następującej formie:  

 

1. W przypadku wycofania  

Oświadczenie o wycofaniu oferty winno być podpisane w obowiązującym trybie przez osoby 
upowaŜnione do występowania w imieniu Wykonawcy. Oświadczenie winno być złoŜone 
Zamawiającemu w kopercie oznaczonej jak w przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem 
"Wycofanie oferty". 

 

2. W przypadku zmiany oferty  

Zmiana oferty (jej części) moŜe nastąpić wyłącznie przez pisemne oświadczenie osób upowaŜnionych 
do występowania w imieniu Wykonawcy o zakresie i przedmiocie zmiany. Zmiana taka powinna 
nastąpić poprzez jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości Zamawiającego, wycofanie tej części 
oferty, w której Wykonawca dokonuje zmiany i przesłanie nowej treści w kopercie oznaczonej, jak w 
przypadku oferty z dodatkowym widocznym napisem: "Zmiana oferty". 

Inne formy zwrócenia się o zmianę lub wycofanie oferty (drogą telefoniczną, faxem, osobiście przez 
przedstawicieli Wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej powyŜszych wymogów i inne) - 
nie będą skuteczne. 



  

 XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 1. Oferty naleŜy składać do 16.03.2011 roku do godz. 10°° w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. 

 2. Oferty złoŜone po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania kopert. 

 3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.03.2011 roku do godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego – 
sala nr 2. 

 3. Otwarcie ofert jest jawne. 

 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 

 5. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŜe informacje 
dotyczące ceny, wyszczególnienia zakresu ryzyk dodatkowych przyjętych przez Wykonawcę, terminu 
wykonania zamówienia. Na wniosek Wykonawców, nieobecnych przy otwarciu ofert, Zamawiający 
niezwłocznie przekaŜe powyŜsze informacje. 

 6. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający moŜe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złoŜonych ofert, zgodnie z art. 87 ustawy. 

 7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe 
oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty,  zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona.  

 8. Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie zapisami art. 89 ustawy. 

  

 XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

Ceną oferty jest suma składek cząstkowych określonych przez Wykonawcę dla poszczególnych ryzyk 
stanowiących przedmiot zamówienia. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie 
koszty realizacji przyszłej umowy. Stawka podatku VAT – zwolniony. 

  

 XIV. Opis kryteriów oceny ofert  

 1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryteria: cena brutto, zakres 
ryzyk dodatkowych podlegających ocenie. 

 2. Znaczenie poszczególnych kryteriów wyboru oferty (wagi dla wyliczeń punktowych): 

 

KRYTERIUM – Cena brutto   70%, waga 0,70 

KRYTERIUM – Zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie  30%, waga 0,30 



a) Kryterium „cena” punktowo będzie oceniane w skali 0-70 pkt. Liczba punktów w powyŜszym kryterium 
liczona będzie według wzoru: 

 

cena brutto najtańszej oferty  

cena brutto badanej oferty 
x waga kryterium x 100  

 

 

Oferta o najniŜszej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów – 70, a punktacja dla  
pozostałych ofert zostanie obliczona według powyŜszego wzoru. 

 

b) Kryterium „zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie” będzie oceniane punktowo w skali 0-30 pkt. 
Liczba punktów w powyŜszym kryterium liczona będzie według wzoru: 

 

suma pkt uzyskanych w badanej ofercie 

(max. ilość pkt przy pełnym zakresie ryzyk) 
x waga kryterium x 100  

 

Oferta zawierająca pełny zakres ryzyk uzyska maksymalną ilość punktów - 30, a punktacja 
dla pozostałych ofert zostanie obliczona według powyŜszego wzoru. 

Ilość punktów, jaką moŜna uzyskać za poszczególne ryzyka dodatkowe określona jest w części II, 
pkt. IV SIWZ: „ZAKRES RYZYK DODATKOWYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO”. 

 

XV. Istotne postanowienia umowy – wzór umowy – załącznik nr 6 do SIWZ 

1. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złoŜenie oferty odpowiadającej 
SIWZ, a takŜe wybór tak skonstruowanej oferty przez Zamawiającego stanowi integralną część umowy na 
ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia niŜej wymienionych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 

2.1. zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, za zgodą Wykonawcy; 

2.2. zmiany wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 

2.3 zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w 
przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji; 

2.4. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, bez naliczania dodatkowej składki, za zgodą Wykonawcy; 

2.5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 
Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

2.6. zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian przepisów prawnych. 

 

 

 

 



 

XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego 

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują Wykonawcy lub innemu podmiotowi, 
jeŜeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt XVI.1 niniejszej SIWZ są: 
2.1.  odwołanie, 
2.2. skarga do sądu. 

 
3. Środki ochrony prawnej, przysługują: 

3.1.  Wykonawcom, 
3.2. innym osobom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ustawy. 

 
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego 
certyfikatu, wyłącznie wobec czynności: 

4.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w  postępowaniu; 
4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
4.3. odrzucenia oferty odwołującego. 

 

5. Dodatkowo odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
 

6. Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy na które nie przysługuje odwołanie – na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy. 
 

7. Odwołanie wnosi się w termie wynikającym z zapisów art. 182 ustawy. 
 

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
 

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem  

  

 XVII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

  

 XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy 
 

 

XIX. Ogłoszenie o wynikach postępowania 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w ustawie i 
SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, tj. uzyska 
największą ilość punktów. 
 

2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie Wykonawców, którzy ubiegali 
się o udzielenie zamówienia – zgodnie z zapisami art. 92 ust. 1 ustawy. 



 

3. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia lub złoŜyli oferty, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3, zostaną równieŜ zamieszczone na tablicy ogłoszeń 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.rydzyna.pl. 

  

 XX. Informacja o formalnościach, jakich naleŜy dopełnić po wyborze oferty celem zawarcia 
umowy 

 
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w miejscu i terminie określonym przez 
Zamawiającego, zgodnie z zapisami art. 94 ustawy. 

  

 XXI. Wykaz załączników: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1. 
2. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia wraz z podaniem kosztu 

ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia – załącznik nr 2. 
3. Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego – 

załącznik nr 3. 
4. Oświadczenia – załącznik nr 4 i 5. 
5. Wzór umowy – załącznik nr 6. 
 
 
 
 
 
Rydzyna, dnia 08 marca 2011 r. Zatwierdzam: 
                   

 
 (imię i nazwisko) 

podpis uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego 



załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego 

Gminy Rydzyna 

 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa:  

Siedziba:  

Nr telefonu/faksu:  

nr NIP:  

nr REGON:  

 

Zobowiązujemy się wykonać usługę na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego Gminy Rydzyna 

w okresie od dnia 01.04.2011 r. do dnia  31.03.2012 r. za: 

cenę netto ........................... zł,  

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

podatek VAT.....- zwolniony, 

cenę brutto............................. zł 

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

 

1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z SIWZ udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej 

Ŝadnych zastrzeŜeń. 

2. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ. 

3. Oświadczamy, Ŝe akceptujemy warunki zamówienia, tj: szczególne warunki ubezpieczenia wymagane 

przez Zamawiającego oraz proponowane przez Zamawiającego istotne postanowienia umowy. 

4. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, Ŝe posiadamy Placówkę Likwidującą Szkody w zakresie ubezpieczenia stanowiącego 

przedmiot zamówienia na terenie Województwa Wielkopolskiego: 

........................................................................... 
nazwa placówki likwidującej szkody 
 

........................................................................... 
adres placówki likwidującej szkody 

 

z dedykowanym do obsługi niniejszego zamówienia likwidatorem szkód: 

........................................................................... 
imię i nazwisko dedykowanego  likwidatora szkód 

 

tel.: ...................................fax: ........................... 
 

7. Oświadczamy, Ŝe całość zamówienia wykonamy siłami własnymi. 

8. Zastrzegamy, iŜ wymienione niŜej dokumenty stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ogólnie udostępnione: 



1 ........................................................................... 

2 ........................................................................... 

3 ........................................................................... 

Inne informacje Wykonawcy:  

1 ........................................................................... 

2 ........................................................................... 

3 ........................................................................... 

9. Załączamy ogólne warunki ubezpieczeń w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia stanowiące 

integralną część oferty i mające zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w SIWZ i niniejszej Ofercie.  

10. Ofertę niniejszą składamy na ___ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 

   

(miejscowość, data)  (imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 



załącznik nr 2 

 

 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 
z podaniem kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk 

oraz łącznej wartości zamówienia 
 

I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

L.p
. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 
Składka  
w PLN 

1 Budynki  71 664 574,00  

2 Wiaty przystankowe  152 000,00  

3 Nakłady adaptacyjne  200 000,00  

4 Budowle 2 000 000,00  

5 Maszyny, urządzenia, wyposaŜenie  5 000 000,00  

 Razem:  79 016 574,00  

 

II. Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 

L.p
. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 
Składka  
w PLN 

1 Maszyny, urządzenia, wyposaŜenie  100 000,00  

2 Gotówka w lokalu, w transporcie  15 000,00  

 Razem:  115 000,00  

 

III. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 

L.p
. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia w 

PLN 
Składka  
w PLN 

1 Szyby i inne szklane przedmioty  10 000,00   

   

IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

L.p
. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia w 

PLN 
Składka  
w PLN 

1 Sprzęt elektroniczny  154 740,00  

 

V. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
L.p

. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma gwarancyjna 

w PLN 
Składka  
w PLN 

1 Ubezpieczenie OC Gminy Rydzyna 500 000,00  

 OC kontraktowa– podlimit 300 000,00  

 OC z tytułu zarządzania drogami – podlimit 300 000,00  

 OC za czyste straty finansowe 100 000,00  



 OC z tytułu zalań i przepięć - podlimit 100 000,00  

 
OC za szkody w związku z wynajmowaniem 
pomieszczeń 

100 000,00  

 OC najemcy - podlimit 100 000,00  

 
OC na szkody w mieniu osób trzecich – 
podlimit 

100 000,00  

 OC pracodawcy - podlimit  200 000,00  

 OC organizatora imprez - podlimit 200 000,00  

 
OC z tytułu świadczenia usług 
gastronomicznych -podlimit 

100 000,00  

 OC organizatora wycieczek - podlimit 300 000,00  

 
OC za pojazdy niepodlegające 
obowiązkowemu OC pojazdów - podlimit 

100 000,00  

 Razem: 500 000,00  

   

2 
Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy 
nieruchomości 

min. wg 
rozporządzenia  

   

VI. Ubezpieczenia komunikacyjne  

L.p
. Przedmiot ubezpieczenia  

Suma 
ubezpieczenia  

w PLN 
Składka 
w PLN 

1 Ubezpieczenie OC (48 pojazdów) (wykaz nr 4) ustawowa  

2 Ubezpieczenie AC (13 pojazdów) (wykaz nr 4) 163 220,00  

3 Ubezpieczenie NNW (34 pojazdy) (wykaz nr 4) 10 000 PLN / osobę  

   

VII. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 

L.p
. 

Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

 w PLN 
Składka 
w PLN 

1. NNW straŜaków   

 A. NNW członków OSP (5 jednostek) 10 000 / osobę  

 B. Świadczenie dla członków OSP (44 osoby) ustawowa  

 Razem:   

    

Łączna wartość zamówienia   

 

 

 

 

 

   

(miejscowość, data)  (imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 



załącznik nr 3 

 

 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego 
TAK – przyjęcie ryzyka,  NIE – brak przyjęcia ryzyka. 
 
 

L.p. Rodzaj ryzyka 
TAK/ 
NIE 

 

1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 
1 Wandalizm z włączeniem graffiti – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z włączeniem graffiti. Limit 20 000 
PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia 

 

2 Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek 
niezamierzonego gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, 
w rozumieniu prawa budowlanego. 
Limit 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

3 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 
Zamawiającego oraz ryzyk dodatkowych  

_ 

3.1.1 Franszyza integralna: brak  

3.1.2 Franszyza integralna: 100 PLN  

3.2.1 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak  

3.2.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: 100 PLN  

 

2) Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
4 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego  
_ 

4.1.1 Franszyza integralna: brak  

4.1.2 Franszyza integralna: 100 PLN  

4.2.1 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak  

4.2.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: 100 PLN  

 

3) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 
5 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 
_ 

5.1 Franszyza integralna:  brak  

5.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak  

 

4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
6 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 
- 

6.1.1 Franszyza integralna: brak  

6.1.2 Franszyza integralna: 100 PLN  

6.2.1 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak  

6.2.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: 100 PLN  

7 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do rozszerzenia ochrony _ 

7.1 Udział własny: 10%   



7.2 Udział własny: 15%  

 

5) OC Gminy Rydzyna 
8 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 
- 

8.1.1 Franszyza integralna: brak  

8.1.2 Franszyza integralna: 100 PLN  

8.2.1 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak  

8.2.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: 100 PLN  

 

6) Ubezpieczenie komunikacyjne - AC 
10 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego oraz ryzyk dodatkowych 
- 

10.1 Franszyza integralna: brak  

10.2 Franszyza integralna: 300 PLN  

 

Klauzule polisowe do powyŜszych ryzyk 
12 KLAUZULA LEEWAY (do ubezpieczeń 1, 4) - zakład ubezpieczeń oświadcza, Ŝe 

postanowienia dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania jeŜeli 
faktyczna wartość przedmiotu ubezpieczenia nie będzie wyŜsza o więcej niŜ 30 
% od podanej sumy ubezpieczenia lub jeŜeli wartość szkody nie przekracza 30 % 
wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

 

13 Klauzula Informacji dotyczących ryzyka (do ubezpieczenia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,) – 
zakład ubezpieczeń uznaje, Ŝe podczas zawierania umowy ubezpieczenia, były 
mu znane wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka, chyba Ŝe 
pewne informacje zostały świadomie zatajone. 

 

 
 

 

 

   

(miejscowość, data)  (imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 



załącznik nr 4 
 

 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZEOŚWIADCZEOŚWIADCZEOŚWIADCZENIENIENIENIE    

o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity, z późn. zm.), 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego: 

 
na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego 

Gminy Rydzyna 

oświadczam, że spełniam warunki dotyczące: 
 

− posiadania uprawnień do wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami Ustawy 
z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124  poz. 1151 z 
późn. zm.), 

− posiadania wiedzy i doświadczenia, 
− dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 
− sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
 

 
 

   

(miejscowość, data)  (imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 5 
 

 

nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIEOŚWIADCZENIE    

 

 

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity, z późn. zm.), 

 
 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego: 

 
na ubezpieczenie majątku oraz interesu majątkowego 

Gminy Rydzyna 

oświadczam, że: 

 

- nie podlegam wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 
 

   

(miejscowość, data)  (imię i nazwisko) 
podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 

 



załącznik nr  6 

WZÓR UMWZÓR UMWZÓR UMWZÓR UMOWYOWYOWYOWY    

UMOWA 

zawarta w dniu ________________ r. w _________________ 

pomiędzy: 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

reprezentowanym/ą przez: 

_______________________________ 

 

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

a 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

reprezentowanym/ą przez: 

____________________________ 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, została zawarta 
umowa o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a 
Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia majątku oraz interesu majątkowego Zamawiającego w 
następującym zakresie: 

1.1. ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, 

1.2. ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, 

1.3. ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, 

1.4. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 

1.5. ubezpieczenia OC, 

1.6. ubezpieczenia komunikacyjne, 

1.7. ubezpieczenie NNW. 

2. Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego (załącznik nr 1 do umowy) oraz 
wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego (załącznik nr 
2 do umowy), określone przez Wykonawcę w ofercie, stanowią integralną część umowy. W zakresie 



nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczeń wykonawcy 
(załącznik nr 3 do umowy). 

3. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień 
uzupełniających. Zamówienia uzupełniające, stanowiące nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia 
podstawowego, udzielane będą w trybie zamówienia z wolnej ręki w przypadku określonym w art. 67 ust. 
1 pkt 6 ustawy. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek 
nie wyŜszych niŜ zastosowanych w zamówieniu podstawowym bez stosowania składek minimalnych. 

 
§ 2 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia _____ do dnia _____.  

 
 

§ 3 

Wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia polis o wnioskowanym okresie ubezpieczenia w zakresie 
zawartego w SIWZ wyszczególnienia zakresu rzeczowego przedmiotu ubezpieczenia najpóźniej w 
terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia: 

� Polisy majątkowej wieloryzykowej i OC 

� Polisy komunikacyjnej 

oraz certyfikatów ubezpieczeniowych potwierdzających ochronę ubezpieczeniową dla poszczególnych 
jednostek organizacyjnych. 

 

§ 4 

Warunki płatności składki 

1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, w okresie, o którym 
mowa w § 2, Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączną składkę w kwocie: ___________ PLN (słownie: 
___________________________) z zastrzeŜeniem ust. 3. 

2. Określona w ust. 1 składka będzie płatna na podstawie wystawionej przez Wykonawcę polisy. Płatność 
będzie następowała w ratach półrocznych, na ostatni dzień pierwszego miesiąca półrocza wykonywania 
zamówienia. 

 Za termin opłacenia składki uznaje się datę złoŜenia dyspozycji przelewu.  

3. Określona w ust. 1 składka moŜe ulec zmianie w czasie wykonywania zamówienia w związku z 
aktualizacją przedmiotu ubezpieczenia dokonywaną: 

� przez wystawieniem polis ubezpieczeniowych, 

� w trakcie trwania umów ubezpieczenia - aktualizacja dotyczy sytuacji 
powodujących powstanie ryzyka po stronie Zamawiającego lub przeniesienia go na inny 
podmiot: likwidacja, sprzedaŜ, przekazanie mienia, zakup mienia, przyjęcie w uŜytkowanie 
mienia na podstawie innych umów; rozliczenie składki po aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia 
dokonywane będzie proporcjonalnie co do dnia (w systemie pro rata temporis), po zakończeniu 
rocznego okresu ubezpieczenia bieŜących umów ubezpieczenia; 

4. Poza przypadkami określonymi w ust. 3 określona w ust. 1 składka jest stała w okresie obowiązywania 
niniejszej umowy. 

5. Określona w ust. 1 składka będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy w banku _______________ 
nr rachunku: ______________________. 

§ 5 

Do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający upowaŜnia w granicach udzielonego pełnomocnictwa brokera 
ubezpieczeniowego: 



METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. 

61-693 Poznań, Ul. Piątkowska 214 A/2 

 

§ 6 

Likwidacja szkód 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadamiania Wykonawcy o zajściu zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową w terminie do 7 dni roboczych od chwili powzięcia informacji o tym zdarzeniu, na druku 
„Informacja o zdarzeniu szkodowym” (załącznik nr 4 do umowy). 

2. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, pisemnie poinformować 
Zamawiającego o przyjęciu zgłoszenia roszczenia oraz określić tryb postępowania i dokumenty 
niezbędne do ustalenia okoliczności zdarzenia powodującego roszczenie, odpowiedzialności 
Wykonawcy, wysokości świadczenia, a takŜe podjąć czynności związane z ustaleniem stanu faktycznego 
zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości odszkodowania / świadczenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest spełnić świadczenie (rozumiane jako otrzymanie na konto 
odszkodowania) w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1., z 
zastrzeŜeniem ust. 4. 

4. W przypadku gdyby wyjaśnienie okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy, 
albo wysokości odszkodowania / świadczenia okazały się niemoŜliwe w terminie określonym w ust. 3. z 
przyczyn nie leŜących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o 
przyczynach niemoŜności zaspokojenia roszczenia w całości lub części, a takŜe wypłaca bezsporną 
część odszkodowania / świadczenia.  

5. Wykonawca zobowiązany jest ostatecznie zakończyć proces likwidacji szkody i spełnić świadczenie w 
terminie 14 dni po ustąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4. 

6. W przypadku nie przedstawienia przez Zamawiającego faktur, rachunków czy kosztorysów za naprawę 
zniszczonego czy uszkodzonego mienia, Wykonawca dokonuje wyceny szkody w oparciu o własny 
kosztorys i przedstawia go Zamawiającemu do akceptacji. 

7. Zgłoszenie szkód następować będzie bezpośrednio do Placówki Likwidującej Szkody: 

 

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

nazwa placówki likwidującej szkody 
 

........................................................................... 
adres placówki likwidującej szkody 

 

z dedykowanym do obsługi niniejszego zamówienia likwidatorem szkód: 

........................................................................... 
imię i nazwisko dedykowanego  likwidatora szkód 

 

tel.: ...................................fax: ........................... 
 

§ 7 

Zmiany Umowy 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane w następujących przypadkach 
przewidzianych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

� zmiana terminów płatności, wysokości i liczby rat składki, za zgodą 
Wykonawcy; 

� zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy 
ubezpieczenia; 

� zmiana liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy 
prawnej, w  przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, 



wyodrębniania,  połączenia lub likwidacji; 

� rozszerzenie zakresu ubezpieczenia, bez naliczania dodatkowej składki, 
za zgodą  Wykonawcy; 

� korzystna dla Zamawiającego zmiana zakresu ubezpieczenia 
wynikająca ze zmian  OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

� zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów 
prawnych. 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 będą się odbywały w formie pisemnej w drodze aneksu do niniejszej 
umowy, pod rygorem niewaŜności takiej zmiany. 

 

§ 8 

Rozwiązanie Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy w interesie 
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. Z dniem rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy ubezpieczenia zawarte w wyniku niniejszej 
Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania Umowy, Wykonawcy naleŜy się składka za okres, w którym udzielał on 
ochrony ubezpieczeniowej, jednakŜe nie będą potrącane koszty manipulacyjne.  

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się nie ujawniać wobec osób trzecich nie związanych  
z realizacją niniejszej umowy, faktów i okoliczności poznanych w związku z jej wykonaniem. 

2. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania z przeznaczonego do wypłaty odszkodowania nie 
opłaconej części składki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności z tytułu przyznanych odszkodowań i 
świadczeń w ramach udzielonej ochrony bez zgody Zamawiającego. 

4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 
 

§ 10 

1. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 roku, 
Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku, Ustawy o pośrednictwie 
ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 roku. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po jednym 
egzemplarzu dla kaŜdej ze Stron. 

 

 

 
 

Zamawiający  Wykonawca 

 



załącznik nr  4 do Umowy 

Informacja o zdarzeniu szkodowym 
z umowy ubezpieczenia Gminy Rydzyna: 
 
 

  

 Miejscowość, data 

 

  

Zakład Ubezpieczeń 
nazwa i adres 

 Nr korespondencji 

 

Zgłaszający informację: 
(jednostka organizacyjna)  

Osoba obsługująca szkodę: 
(imię, nazwisko, tel. kontaktowy) 

 

Data i miejsce zdarzenia:  
Zdarzenie dotyczy: 
(zaznaczyć z listy obok) 

�  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 
�  ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
�  ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
�  ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
�  ubezpieczenie OC 
�  Ubezpieczenie NNW  

Opis zdarzenia: 
 

O zdarzeniu została 
powiadomiona  
(zaznaczyć z listy obok) 

�  Policja 
�  StraŜ PoŜarna 
�  Pogotowie 

Informację przekazano do 
zakładu ubezpieczeń: 
(zaznaczyć z listy obok) 

�  fax 
�  list polecony 

�  e – mail 
�  osobiście 

Informację przekazano do 
brokera 
(zaznaczyć z listy obok) 

�  fax 
�  list polecony 

�  e – mail 
�  osobiście 

Odszkodowanie płatne 
przelewem na konto:  

w banku:      ______________________________ 
 
nr rachunku: ______________________________ 

 

 Podpis osoby upowaŜnionej  



Gmina Rydzyna 
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 Część II. Opis przedmiotu zamówienia 

 I. DANE O UBEZPIECZAJĄCYM 

Pełna Nazwa Jednostki  Gmina Rydzyna – Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 

Adres ( ulica i nr domu) Rynek 1 

Miejscowość i kod 64-130 Rydzyna 

NIP 697 101 19 43 

Regon 000529485 

Miejsce ubezpieczenia  Gmina Rydzyna 

Szkodowość w okresie 
od 01.04.2008 do dnia 
28.02.2011 (wartość 
wypłaconych 
odszkodowań i rezerw 
tytułem zgłoszonych 
roszczeń) 

Łączna wartość wypłaconych odszkodowań i rezerw tytułem zgłoszonych 
roszczeń: 42 531,00 PLN, obejmująca: 
 
w 2008 r. – 4 szkody z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
w wysokości 4 866 PLN 
 
w 2009 r. – 3 szkody z ubezpieczenia szyb od stłuczenia w wysokości 
1 890 PLN, 3 szkody z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
w wysokości 3 003 PLN, 4 szkody z ubezpieczenia OC w wysokości 7 498 
PLN 
 
w 2010 r. – 12 szkód z ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
w wysokości 20 040 PLN, 5 szkód z ubezpieczenia OC w wysokości 5 234 
PLN 

 II. UBEZPIECZONE JEDNOSTKI   

 Jednostki organizacyjne Gminy Rydzyna 

Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 
Rynek 1, 64-130 Rydzyna 

NIP 697-101-19-43 
Regon 000529485 
Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8411Z 
Zatrudnienie ogółem 41 osób 

Pozostałe lokalizacje w których jednostka 
prowadzi działalność 

1. Stacja wodociągowa Dąbcze 
2. Stacja wodociągowa Kłoda 
3. Oczyszczalnia ścieków Rydzyna 

BudŜet  21 000 000,00 PLN 
Przedszkole Publiczne 

Pl. Dąbrowskiego 1, 64-130 Rydzyna 

NIP 697-10-19-867 
Regon 410268410 
Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8510 Z 
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Pozostałe lokalizacje, w których 
jednostka prowadzi działalność 

1. Kłoda 52, 64-130 Rydzyna – oddział przedszkola 
2. Dąbcze 31, 64-130 Rydzyna – oddział przedszkola 
3. Jabłonna 1 A, 64-130 Rydzyna – oddział przedszkola 
4. Pomykowo 3 – oddział przedszkola 

Zatrudnienie ogółem 27 osób 
BudŜet 1 600 000,00 PLN 

Gimnazjum 
Ul. Wolności 14a, 64-130 Rydzyna 

NIP 697-20-35-288 
Regon 411128124 
Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8010 C 
Zatrudnienie ogółem 35 osób 
BudŜet jednostki na 2010 r. 2 269 593,00 PLN 
Fundusz płac z narzutami na 
wynagrodzenia na 2010 r. 

1 992 137,00 PLN 

Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów Wlkp. 
Ul. Zamkowa 3, 64-130 Rydzyna 

NIP 697-10-19-933 
Regon 000240135 
Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8010 C 
Zatrudnienie ogółem 32 osoby 
Pozostałe lokalizacje, w których 
jednostka prowadzi działalność 

1. Budynek szkolny nr 1 ul. Wolności 15 
2. Budynek szkolny nr 2 ul. Zamkowa 2 

BudŜet 2 000 000,00 PLN 
Szkoła Podstawowa 

Dąbcze 82, 64-130 Rydzyna 

NIP 697-10-19-838 
Regon 001118011 
Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8520 Z 
Zatrudnienie ogółem 16 osób 
Pozostałe lokalizacje, w których 
jednostka prowadzi działalność 

1. Dąbcze 50 

BudŜet 1 100 000,00 PLN 
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie 

z/s siedzibą w Rojęczynie 
Rojęczyn 17, 64-130 Rydzyna 

NIP 697-10-19-962 
Regon 001118005 
Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8520 Z 
Zatrudnienie ogółem 21 osób 
BudŜet  1 000 000,00 PLN 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Rzeczypospolitej 9, 64-130 Rydzyna 

NIP 697-212-09-82 
Regon 411539241 
Rodzaj działalności wg EKD (PKD) 8532 D 
Zatrudnienie ogółem 7 osób 
BudŜet 3 000 000,00 PLN 
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 III. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 
L.p

. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Budynki (wg wykazu nr 1) 71 664 574,00 

2 Wiaty przystankowe (38 szt.) 152 000,00 

3 Nakłady adaptacyjne  200 000,00 

4 Budowle 2 000 000,00 

5 Maszyny, urządzenia, wyposaŜenie  5 000 000,00 

 Razem:  79 016 574,00 

 

II. Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
L.p

. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Maszyny, urządzenia, wyposaŜenie  100 000,00 

2 Gotówka w lokalu, w transporcie (*) 15 000,00 

 Razem:  115 000,00 

(*) – suma ubezpieczenia określona na jedną i wszystkie jednostki, na jedną i wszystkie osoby – 
sołtysi inkasujący kwartalnie podatki lokalne 

 

III. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
L.p

. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia w 

PLN 

1 Szyby i inne szklane przedmioty  10 000,00  

   

IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
L.p

. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia w 

PLN 

1 Sprzęt elektroniczny (wg wykazu nr 2) 154 740,00 

 

V. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
L.p

. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia w 

PLN 

1 Ubezpieczenie OC Gminy Rydzyna 500 000,00 

 OC kontraktowa– podlimit 300 000,00 

 OC z tytułu zarządzania drogami – podlimit 300 000,00 

 OC za czyste straty finansowe 100 000,00 

 OC z tytułu zalań i przepięć - podlimit 100 000,00 

 OC za szkody w związku z wynajmowaniem pomieszczeń 100 000,00 

 OC najemcy - podlimit 100 000,00 

 OC na szkody w mieniu osób trzecich – podlimit 100 000,00 

 OC pracodawcy - podlimit  200 000,00 
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 OC organizatora imprez - podlimit 200 000,00 

 OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych -podlimit 100 000,00 

 OC organizatora wycieczek - podlimit 300 000,00 

 
OC za pojazdy niepodlegające obowiązkowemu OC 
pojazdów - podlimit 

100 000,00 

 Razem: 500 000,00 

   

2 Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości min. wg rozporządzenia 

   

VI. Ubezpieczenia komunikacyjne  
L.p

. Przedmiot ubezpieczenia  
Suma ubezpieczenia  

w PLN 

1 Ubezpieczenie OC (15 pojazdów) (wg wykazu nr 3) min. ustawowa 

2 Ubezpieczenie AC (2 pojazdy) (wg wykazu nr 3) 596 700,00 

3 Ubezpieczenie NNW (10 pojazdów) (wg wykazu nr 3) 10 000 PLN / osobę 

   

VII. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 
L.p

. 
Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 
w PLN 

1. NNW straŜaków  

 A. NNW członków OSP (5 jednostek) 10 000 / osobę 

 B. Świadczenie dla członków OSP (44 osoby) ustawowa 
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Wykaz nr 1 

 Budynki Gminy Rydzyna 

L.p. Lokalizacja Opis budynku 
Powie-
rzchnia 

uŜytkowa 
Jednostka 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 

1 Tarnowa Łąka Basen p.-poŜ. 800 UMiG 1 600 000 

2 
Rydzyna - remiza 
OSP 

Budynek remizy murowany, 2-kemdygnacje, dach 
płaski kryły papą 

228,6 UMiG 754 380 

3 
Dąbcze - remiza 
OSP 

Budynek murowany (bud stodoły przebudowany i 
zaadoptowany na potrzeby OSP, dach dwuspadowy 
kryty dachówką 

254,8 UMiG 840 840 

4 
Jabłonna - remiza 
OSP 

Budynek murowany dach dwuspadowy, kryty onduliną 50 UMiG 165 000 

5 
Moraczewo - 
remiza OSP 

Budynek murowany, dach dwuspadowy, kryty eternitem 24 UMiG 79 200 

6 
Pomykowo -
remiza OSP 

Budynek murowany dach wielospadowy, kryty 
dachówką 

48 UMiG 158 400 

7 
Tarnowa Łaka - 
dawna remiza 
OSP 

Budynek murowany, dach dwuspadowy, kryty 
dachówką - budynek w bezpłatnym uŜytkowaniu Klubu 
Sportowego Rydzyniak 

40 UMiG 120 000 

8 
Kaczkowo - 
remiza OSP 

Budynek murowany, dach płaski, kryty papą 41,3 UMiG 136 290 

9 Kłada 
Budynek gospodarczy, murowany, dach płaski, kryty 
papą 

20 UMiG 56 000 

10 
Rydzyna, Rynek 1 
(podwórze) 

Biurowiec, budynek murowany,3-kondygnacyjny,dach 
płaski kryty papą, podst sprzęt p.poŜ. zabezp. 
antywłama, alarm kraty w oknach (garaŜ, bud.MGOPS) 

460,89 UMiG 1 613 115 

11 
Rydzyny, Ul 
Słowackiego 

Budynek gospodarczy - garaŜ murowany 62,13 UMiG 173 964 

12 Rydzyna, Rynek 2 
Biurowiec budynek murowany, 2-kondygnacyjny,dach 
dwuspadowy kryty dachówką, podst, sprzęt p.poŜ. 

182,5 UMiG 657 000 

13 Rydzyna, Rynek 1 

Biurowiec - Ratusz budynek murowany, 4 
kondygnacyjny, dach dwuspadowy kryty dachówką, 
podst sprzęt p.poŜ., zabezp. antywł. alarm, kraty w 
oknach 

620 UMiG 2 232 000 

14 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, ul. 
Rzeczypospolitej 9 

Budynek murowany, dach dwuspadowy kryty 
dachówką, 2-kondygnacyjny.podsŁsprzęt p.poŜ. 

270,9 UMiG 948 150 

15 
Zbór 
poewangelicki w 
Rydzynie 

Budynek murowany, dach dwuspadowy kryty 
dachówką, instalacja elektryczna, woda doprowadzana 
z zewnątrz, budynek w remoncie. 

633,6 UMiG 1 900 800 

16 Moraczewo 
Świetlica budynek murowany dach plaski kryty papą, 1-
kondygnacyjny. podst. Sprzęt p.poz 

401,9 UMiG 1 406 650 

17 Dąbcze 
Świetlica budynek murowany dach sala kryty blacha 
aluminiową reszta dachu kryta papą, podst Sprzęt p.poŜ 

478 UMiG 1 577 400 

18 Jabłonna 
Świetlica budynek murowany dach dwuspadowy kryty 
dachówką, podst sprzęt p.poŜ. w budynku mieści się 
równieŜ Przedszkole. 

153 UMiG 504 900 

19 Kłoda 
Świetlica stara, budynek murowany dach płaski kryty 
papą, podst.sprzęt p.poŜ. 

210 UMiG 630 000 
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20 Kłoda 

Świetlica nowa, ściany murowane, otynkowane, dach 
dwuspadowy o drewnianej konstrukcji, pokryty 
dachówką ceramiczną, drewniane elem. dachu 
zabezpieczone środkiem ognioochronnym, ogrzewanie 
CO z własnego kotła opalanego paliwem gazowym 

261,1 UMiG 861 630 

21 Rojęczyn 
Świetlica budynek murowany dach płaski kryty: płyta 
obornicka, eternit, papa, podst sprzęt p.poŜ 

312,5 UMiG 1 031 250 

22 Lasotki 
Świetlica budynek drewniany dach dwuspadowy kryty 
papą, podst. sprzęt p.poŜ. 

164 UMiG 541 200 

23 Kaczkowo 
Świetlica budynek murowany dach: główna sala dacii 
dwuspadowy kryty blachą aluminiową pozostała część-
dach płaski kryty papą, podsr. sprzęt p.poŜ 

196,56 UMiG 648 648 

24 Tworzanice 
Świetlica budynek murowany rok bud. 1991 dach 
dwuspadowy kryty dachoblachówką, podst Sprzęt 
p.poŜ. 

308,9 UMiG 1 019 370 

25 
Nowa Wieś, 
remiza OSP 

Świetlica budynek murowany dach dwuspadowy kryty 
blacho-dachówką, podst. sprzęt p.poŜ, Remiza OSP 
Nowawieś mieści się w budynku świetlicy 

784,9 UMiG 2 590 170 

Budynek przedszklola murowany z cegły, 2-
kondygnacyjny, stropy betonowe, dach dwuspadowy 
kryty dachówką, podst. sprzęt p.poŜ, na piętrze lokal 
mieszkalny (pow. 64,6 m2) 26 Pomykowo 3 

Świetlica - dobudowana scena murowana dach płaski 
kryty papą 

265,3 UMiG 955 080 

27 Pomykowo 3 

Budynek gospodarczy murowany dach dwuspadowy o 
konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty 
dachówką, część budynku jednnokondygnacyjna, 
pozostała część dwukondygnacyjna, stropy o 
konstrukcji drewnianej, stolarka drzwiowa drewniana, 
okienna stalowa, posadzki betonowe, ścianki działowe 
murowane z cegły pełnej. 

115 UMiG 322 000 

28 Tarnowa Łąka 

Świetlica - budynek murowany dach dwuspadowy kryty 
dachówką, + dobudówka 23,10 m2. Przebudowa  i 
rozbudowa w 2010r. Konstrukcja w części istniejącej 
oraz dobudowanej drewniana. Budynek w części starej 
dwukondygnacyjny z poddaszem nieuŜytkowym, w 
części nowej - jednokondygnacyjny.  

85,5 UMiG 282 150 

29 Rydzyna 
Rydzynnny Ośrodek Kultury - budynek murowany dach 
dwuspadowy kryty dachówką podst. sprzęt p.poŜ, 
zabezp, ontywł. alarm 

319,39 UMiG 1 117 865 

30 Rydzyna 
Rydzynnny Ośrodek Kultury - budynek gospodarczy 
murowany dach dwuspadowy kryty dachówką 
ceramiczną 

80,6 UMiG 225 680 

31 Rydzyna 
Rydzynnny Ośrodek Kultury - sala - budynek murowany 
dach płaski kryty papą, podst. sprzęt p.poŜ. 

156,07 UMiG 515 031 

32 Rydzyna 
Scena plenerowa z zadaszeniem konstrukcja stalowa 
podłoga drewniana 

92,5 UMiG 231 250 

33 Rydzyna Wiatrak-bud. drewniany podst. sprzęt p.poŜ. 147 UMiG 441 000 

34 Rydzyna 
Biblioteka - budynek z cegły i drewna rok bud. 
1731.podstaw, sprzęt p.poŜ dach dwuspadowy kryty 
papą 

120 UMiG 420 000 

35 
Rydzyna ul. 
Matejki 

Szalety miejskie budynek murowany dach plaski kryty 
papą 

30 UMiG 84 000 
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36 Kaczkowo 

Budowa: XIX w., budynek szkolny, murowany, 2- 
kondygnacyjny, stropy kleina- Ŝelbetonowe, dach 
drewniany dwuspadowy kryty dachówką, drogi 
ewakuacyjne, podst. sprzęt p.- poŜ, zabezpieczenia 
antywłamaniowe: kraty w oknach 

450 
Szkoła 

Podstawowa 
1 575 000 

37 Kaczkowo 

Budowa: XIX w., remont z przebudową: 1997r., 
budynek szkolny z kotłownią, murowany, 1. część 3- 
kondygnacyjna z salami dydaktycznymi, salą 
gimnastyczną, stołówką, 2. część parterowa z 
kotłownią, stropy Kleina, dach drewniany kryty blachą, 
podst. sprzęt p-poŜ, zabezpieczenia antywłamaniowe: 
alarm, kraty w oknach i drzwiach  

560,12 
Szkoła 

Podstawowa 
1 960 420 

38 Dąbcze 82 
Budynek szkolny, murowany, 1- kondygnacyjny, strop 
drewniany, dach drewniany kryty papą 

319 

Szkoła 
Podstawowa 
Dąbcze 82, 

64-130 
Rydzyna 

1 116 500 

39 Dąbcze 50 
Budynek szkolny, murowany,  2- kondygnacyjny, strop 
drewniany, dach kryty papą 

426 

Szkoła 
Podstawowa 
Dąbcze 82, 

64-130 
Rydzyna 

1 491 000 

40 Dąbcze 50 Budynek gospodarczy, 1-kondygnacyjny   

Szkoła 
Podstawowa 
Dąbcze 82, 

64-130 
Rydzyna 

80 000 

41 
Rydzyna, Ul. 
Zamkowa 3 

Budowa: 1903r., budynek szkolny, murowany, 2- 
kondygnacyjny, z poddaszem częściowo uŜytkowanym, 
dach drewniany kryty papą, schody drewniane, 
zabezpieczenia antywłamaniowe: alarm 

367,83 

Szkoła 
Podstawowa 
i. 17 Pułku 

Ułanów Wlkp. 

1 324 188 

42 
Rydzyna, Ul. 
Zamkowa 2 

Budowa: ok. 1900, budynek szkolny, murowany, 3- 
kondygnacyjny, w części z podpiwniczeniem, dach kryty 
papą, stropy drewniane, oparte na podciągach 
stalowych, w budynku lokal mieszkalny (pow. 66,1m2) 

397,1 

Szkoła 
Podstawowa 
i. 17 Pułku 

Ułanów Wlkp. 

1 429 560 

43 
Rydzyna, Ul. 
Zamkowa 3 

Budynek szkolny, murowany, 2- kondygnacyjny, z 
poddaszem nieuŜytkowanym, dach drewniany płaski 
kryty papą, stropy drewniane i Ŝelbetonowe, schody 
Ŝelbetonowe 

920 

Szkoła 
Podstawowa 
i. 17 Pułku 

Ułanów Wlkp. 

3 312 000 

44 
Rydzyna, Ul. 
Wolności 15 

Budynek gospodarczy, z poddaszem uŜytkowanym, 
murowany, strop drewniany, dach drewniany kryty 
dachówką 

500 

Szkoła 
Podstawowa 
i. 17 Pułku 

Ułanów Wlkp. 

1 400 000 

45 
Rydzyna, Ul. 
Zamkowa 2 

Budynek gospodarczy, murowany, dach drewniany kryty 
papą 

37 

Szkoła 
Podstawowa 
i. 17 Pułku 

Ułanów Wlkp. 

103 600 

46 
Rydzyna, Ul. 
Zamkowa 3 

Budynek gospodarczy, parterowy, strop drewniany, 
dach drewniany kryty papą  

87 

Szkoła 
Podstawowa 
i. 17 Pułku 

Ułanów Wlkp. 

243 600 
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47 
Rydzyna Ul. 
Zamkowa 3 

Budynek gospodarczy, parterowy, strop cementowo- 
ceramiczny, dach pokryty papą 

70 

Szkoła 
Podstawowa 
i. 17 Pułku 

Ułanów Wlkp. 

196 000 

48 
Rydzyna, ul. 
Wolności 14 a 

Budynek szkolny, wolnostojący , dwu-kondygnacyjny w 
części podpiwniczony, dach płaski kryty papą. 

1 229,25 
Gimnazjum w 

Rydzynie 
4 302 375 

49 
Przedszkole 
Rydzyna, Pl. 
Dąbrowskiego 1 

Budynek murowany 4 kondygnacyjny, dach 2 spadowy 
kryty dachówką 

304,31 

Przedszkole 
Publiczne Pl. 
Dąbrowskiego 

1, 64-130 
Rydzyna 

1 065 085 

50 
Przedszkole Kłoda 
52 

Budynek murowany 2 kondygnacyjny, dach 2 spadowy 
kryty dachówką 

165 

Przedszkole 
Publiczne Pl. 
Dąbrowskiego 

1, 64-130 
Rydzyna 

577 500 

51 
Przedszkole 
Dąbcze 31 

Budynek murowany 2 kondygnacyjny, dach 2 spadowy 
kryty dachówką 

198 

Przedszkole 
Publiczne Pl. 
Dąbrowskiego 

1, 64-130 
Rydzyna 

693 000 

52 
Przedszkole 
Dąbcze 

Budynek gospodarczy murowany , dach płaski kryty 
papą 

44 

Przedszkole 
Publiczne Pl. 
Dąbrowskiego 

1, 64-130 
Rydzyna 

123 200 

53 
Ul. Jana 
Kazimierza 1, 64-
130 Rydzyna 

Wielodyscyplinarna Hala Sportowa w Rydzynie, 
budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, w części z 
halą sportową – jednokondygnacyjny, w częściach 
pomocniczych – pawilony dwukondygnacyjne, bez 
poddaszy uŜytkowych . Dachy poszczególnych członów 
moŜna uzna za strome, dwuspadowe i czterospadowe. 
Dach nad halą sportową dwuspadowy, kryty płytami 
warstwowymi typu ISOTHERM, pawilony 
dwukondygnacyjne kryte dachówką ceramiczną 
karpiówką. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków 
ceramicznych. Ubezpieczenie budynku wraz z 
wyposaŜeniem 

1703,99 UMiG 6 475 162 

54 
Rydzyna Pl. 
Dąbrowskiego 1 

Budynek mieszkalny – 4 lokale mieszkalne, budynek 
murowany dach dwuspadowy, pokryty dachówką 
karpiówką, stropy Ŝelbetowe prefabrykowane, 

185,5 UMiG 612 150 

55 
Rydzyna, ul. 
Mickiewicza 2 

Budynek mieszkalny – 4 lokale komunalne, bud. 3 
kondygnacyjny, podpiwniczony z dachem płaskim, kryty 
papą na odeskowaniu. Schody i stropy drewniane. W 
budynkach na parterze znajduje się gabinet 
rehabilitacji. Ogrzewanie gazowe + piece gazowe. 
Budynek otynkowany plus strych. 

176,9 UMiG 583 770 

56 
Rydzyna ul. 

Mickiewicza 2a 
Budynek mieszkalny – 2 lokale mieszkalne, budynek 
parterowy otynkowany niepodpiwniczony z dachem 
spadzistym, dwuspadowy, pokryty papą na deskowaniu, 

71,9 UMiG 237 270 
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57 
Rydzyna ul. 

Mickiewicza 2a 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny składający 
się z dwóch budynków połączonych toaletami, 
wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowany z cegły 
pełnej, dach jednospadowy o konstrukcji więźby 
dachowej drewnianej, pokrycie dachu - papa, stolarka 
drzwiowa i okienna drewniana, posadzki betonowe, 
ścianki działowe murowane z cegły pełnej. Toalety 
między budynkami przewidziane do rozbiórki lub 
zagospodarowania. 

22,9 UMiG 64 120 

58 
Rydzyna ul. 
Wolności 4 

Budynek mieszkalny – 1 lokal mieszkalny, budynek 
parterowy o konstrukcji murowanej na fundamentach z 
cegły i kamienia, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, 
pokryty papą na deskowaniu, dach i stropy drewniane , 
schody na strych drewniane  

77,3 UMiG 255 090 

59 
Rydzyna ul. 
Wolności 4a 

Budynek mieszkalny – 2 lokale mieszkalne, budynek 
parterowy murowany pokryty dachem dwuspadowym, 
pokryty dachówką strych uŜytkowy - mieszkanie. 

127,2 UMiG 419 760 

60 
Rydzyna ul. 
Wolności 4a 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, 
dach jednospadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej, pokrycie dachu - płyty eternitowe, stolarka 
drzwiowa drewniana, okienna stalowa, posadzki 
betonowe, ścianki działowe murowane z cegły pełnej. 
Do budynku dobudowany obiekt jednokondygnacyjny - 
WC, przeznaczony do rozbiórki. 

37,83 UMiG 105 924 

61 
Rydzyna ul. 
Leszczyńskiego 1 

Budynek mieszkalny – 2 lokale mieszkalne, budynek 
murowany, z cegły częściowo podpiwniczony, parterowy 
pokryty dachówką karpiówką, dach o konstrukcji 
drewnianej dwuspadowy,  

125,8 UMiG 415 140 

62 
Rydzyna ul. 
Leszczyńskiego 2 

Budynek mieszkalny – 5 lokali mieszkalnych, budynek 
murowany niepodpiwniczony, parterowy pokryty 
dachówką karpiówką, dach o konstrukcji drewnianej 
dwuspadowy, strop na belkach stalowych z płytą 
Ŝelbetową, II kondygnacyjny  

200,2 UMiG 660 660 

63 
Rydzyna ul. 
Leszczyńskiego 2 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z 
poddaszem nieuŜytkowym, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, dach 
dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej, pokrycie z dachówki, stolarka drzwiowa i 
okienna drewniana, stropy ceglane na belkach 
stalowych, posadzki betonowe, ścianki działowe 
murowane z cegły pełnej. 

105 UMiG 294 000 

64 

Budynek mieszkalny – 3 lokale mieszkalne, budynek 
murowany z cegły, parterowy z dachem dwuspadowym 
pokryty blachodachówką, dach i stropy o konstrukcji 
drewnianej, budynek częściowo podpiwniczony, strych 
uŜytkowy 

148,4 UMiG 489 720 

65 

Rydzyna ul. 
Kościuszki 23 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, 
dach jednospadowy, stropodach z płyt Ŝelbetowych, 
korytkowych, dach kryty papą, stolarka drzwiowa i 
okienna drewniana, posadzki betonowe, instalacja 
elektryczna. 

92,77 UMiG 259 756 
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66 
Rydzyna ul. 
Kościuszki 3 

Budynek mieszkalny – 2 lokale mieszkalne,  budynek 
parterowy murowany pokryty dachem spadzistym z 
dachówki karpiówki ułoŜonej podwójnie, poddasze 
zamieszkałe, dach o konstrukcji drewnianej , strop i 
schody drewniane, 

146,9 UMiG 484 770 

67 
Rydzyna ul. 
Kościuszki 3 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej i 
cegły betonowej, do budynku domurowany obiekt 
jednokondygnacyjny ze stropem kolebkowym-
ceglanym, dach jednospadowy o konstrukcji więźby 
dachowej drewnianej kryty papą, stolarka drzwiowa i 
okienna drewniana, posadzki betonowe, ścianki 
działowe murowane z cegły pełnej. 

56,86 UMiG 159 208 

68 
Rydzyna ul. 
Kościelna 5 

Budynek mieszkalny – 2 lokale mieszkalne, budynek 
murowany niepodpiwniczony, parterowy z dachem 
płaskim pokrytym papą na deskowaniu, strych 
zamieszkały 

83,8 UMiG 276 540 

69 
Rydzyna ul. 

Słowackiego 5 

Budynek mieszkalny – 3 lokale komunalne, Budynek 
mieszkalny murowany z cegieł, nie podpiwniczony 
pokryty dachem spadzistym z papą na deskowaniu. 
Dach drewniany dwuspadzisty,  odeskowany. 

129,3 UMiG 426 690 

70 
Rydzyna ul. 

Słowackiego 5 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, zbudowany 
w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej, dach 
jednospadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej, kryty papą, stolarka drzwiowa i okienna 
drewniana, posadzki betonowe, ścianki działowe z 
cegły pełnej. 

22,9 UMiG 64 120 

71 
Rydzyna ul. 
Słowackiego 3 

Budynek mieszkalny – 5 lokali mieszkalnych, budynek 
murowany piętrowy pokryty dachówką karpiówką 
podwójnie, dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, 
strych zamieszkały 

243,6 UMiG 803 880 

72 
Rydzyna ul. 
Słowackiego 3 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, zbudowany 
w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej, dach 
jednospadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej, kryty papą, brak obróbek blacharskich, 
rynien, stolarka drzwiowa i okienna drewniana, 
posadzki betonowe, ścianki działowe z cegły pełnej. 

24,57 UMiG 68 796 

73 
Rydzyna ul. 
Słowackiego 3 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z 
poddaszem nieuŜytkowym, zbudowany w technologii 
tradycyjnej, z cegły pełnej, dach dwuspadowy o 
konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty 
dachówką, brak obróbek blacharskich, rynien, stolarka 
drzwiowa i okienna drewniana, posadzki betonowe, 
ścianki działowe z cegły pełnej. 

31,17 UMiG 87 276 

74 
Rydzyna ul. 

Konstytucji 3 Maja 
17 

Budynek mieszkalny – 4 lokale mieszkalne, budynek 
murowany jednopiętrowy z dachem płaskim pokryty 
papą na deskowaniu, stropy drewniane, dach o 
konstrukcji drewnianej, ogrzewanie piecowe, schody 
drewniane 

147,7 UMiG 487 410 

75 
Rydzyna ul. 

Konstytucji 3 Maja 
17 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, z cegły pełnej, dach 
jednospadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej oraz w części obiektu strop cięŜki, dach 
kryty papą, stolarka drzwiowa i okienna drewniana, 
posadzki betonowe, ścianki działowe z cegły pełnej. 

37,9 UMiG 106 120 

76 
Rydzyna ul. 29 
Stycznia 10 

Budynek mieszkalny – 1 lokal mieszkalny w budynku 
oczyszczalni ścieków 

51,8 UMiG 170 940 
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77 Rojęczyn 1 

Budynek mieszkalny – 6 lokali komunalnych, 
dwukondygnacyjny, dach płaski pokryty papą, 
konstrukcja drewniana, niepodpiwniczony, 
przebudowany w latach 70, stropy, schody, dach o 
konstrukcji drewnianej. 293,8 

UMiG 969 540 

78 Rojęczyn 1 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z 
uŜytkowym poddaszem, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, dach 
dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej, pokrycie z dachówki, brak obróbek 
blacharskich, rynien i ryr spustowych, stolarka drzwiowa 
drweniana, okienna - drewniana i stalowa, stropy 
ceglane na belkach stalowych ttypu Kleina, otynkowane 
od spodu, posadzki betonowe oraz ceglane, na 
poddaszu polepa i deski, ścianki działowe murowane z 
cegły pełnej, schody na poddasze drewniane. 218,5 

UMiG 611 800 

79 Rojęczyn 1 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. 
Dach dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej, kryty dachówką, brak obróbek blacharskich, 
rynirn i rur spustowych, stolarka drzwiowa i okienna 
drewniana, brak posadzek, ścianki działowe murowane 
z cegły pełnej. 51,55 

UMiG 144 340 

80 Dąbcze 39 
Budynek mieszkalny – 2 lokale komunalne, budynek 
składa się z dwóch budowli, jednokondygnacyjny + 
strych, dachówka karpiówka, dwuspadowy ,murowany, 
niepodpiwniczony, strop drewniany, konstrukcje 
dachowe drewniane kleszczowo – płatwowe. 128,9 

UMiG 425 370 

81 Dąbcze 39I 

Budynek mieszkalny – 2 lokale komunalne, Strop 
drewniany, dwukondygnacyjny, murowany, dachówka 
karpiówka, stropy drewniane,konstrukcja dachowa 
drewniana kleszczowo płatwiowa częściowo 
podpiwniczony, lata budowy 20-30, 60,6 

UMiG 199 980 

82 Dąbcze 39B Budynek mieszkalny – 6 lokali komunalnych, blok, 
dwukondygnacyjny, 3 klatki, dach płaski pokryty papą, 
stropy betonowe, podpiwniczony, budowla z lat 70-80, 271,6 

UMiG 896 280 

83 Dąbcze 39 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, zagłębiony 
w ziemii - tzw. "ziemianka". Wzniesiony w technologii 
tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. Ściany 
zewnętrzne otynkowane od str. Wewnętrznej. Strop 
ceglany, kolebkowy, dach odwrócony, stolarka drzwiowa 
i okienna drewniana, posadzki betonowe. 28,75 

UMiG 80 500 

84 Dąbcze 39 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, w części 
budynku poddasze nieuŜytkowe, budynek wzniesiony w 
technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, stropy 
drewniane, dach dwuspadowy, więŜba dachowa 
drewniana, pokrycie z dachówki, stolarka drzwiowa 
drewniana, okienna stalowa, brak posadzek. 93,24 

UMiG 261 072 

85 Kaczkowo 4 
Budynek mieszkalny – 5 lokale komunalne, 
dwukondygnacyjny, murowany, blachodachówka, strop, 
schody i konstrukcja dachowa drewniane płatwiowo - 
kleszczowe, lata 20-30 209 

UMiG 689 700 
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86 Kaczkowo 4 

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, 
dach jednospadowy, konstrukcja więźby dachowej 
drewniana, pokrycie na obiekcie wykonane z papy. 
Stolarka drzwiowa i okienna drewniana, posadzki 
betonowe, domurowany obiekt jednokondygnacyjny - 
WC, przewidziane do rozbiurki lub zagospodarowania 
na komórki lokatorskie. 55,3 

UMiG 154 840 

87 Kaczkowo 37 Budynek mieszkalny – 5 lokali komunalnych, 
jednokondygnacyjny, murowany, 3 lokale zamieszkane 
2 do akceptacji, strych, dachówka, strop drewniany, 
dach spadzisty, lata 20-30,częściowo podpiwniczony,  276,73 

UMiG 913 209 

88 Kaczkowo 37 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. 
Dachdwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej, kryty papą, brak obróbek blacharskich, 
rynien i rur spustowych, stolarka drzwiowa drewniana, 
podsadzki betonowe, ścianki działowe murowane z 
cegły pełnej. Na działce znajduje się takŜe garaŜ z płyt 
betonowych - ogrodzeniowych oraz murowany budynek 
po śmietniku. 32,22 

Przedszkole 
Publiczne Pl. 
Dąbrowskiego 

1, 64-130 
Rydzyna 

90 216 

89 Kłoda 51 
Budynek mieszkalny – 2 lokale komunalne, 
jednokondygnacyjny, murowany z cegły, 
niepodpiwniczony strop drewniany, strych, dachówka 
karpiówka podwójna,  134,4 

UMiG 443 520 

90 Kłoda 51 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. 
Dach jednospadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej, kryty papą, stolarka drzwiowa drewniana, 
podsadzki betonowe. 18,26 

UMiG 51 128 

91 Kłoda 51 

Budynekgospodarczy jednokondygnacyjny z 
nieuŜytkowym poddaszem. Wzniesiony w technologii 
tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. Dach 
dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej. Pokrycie z dachówki. Stropy o konstrukcji 
drewnianej, stolarka drzwiowa drewniana, posadzki 
betonowe. 17,5 

UMiG 49 000 

92 Tarnowa Łąka 79 Budynek mieszkalny – 6 lokali komunalnych, 
dwukondygnacyjny + strych, dachówka karpiówka 
ceramiczna podwójna, konstrukcja stropów, schodów i 
dachu drewniana, murowany,  lata budowy 20-30, 305,2 

UMiG 1 007 160 

93 Tarnowa Łąka 79 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny - drewniany 
(pow. 47 m2), część z nieuŜtkowanym poddaszem - 
murowana (pow. 26,5 m2). Część budynku wzniesiona 
w technologii tradycyjnej, murowana z cegły pełnej. 
Pozostała część budynku o konstrukcji więźby 
dachowej drewnianej. Dach pokryty płytami 
eternitowymi. Stolarka drzwiowa drewniana, brak okien. 
W budynku w części murownej posadzki betonowe, w 
pozostałej części brak posadzek. Ścianki działowe 
murowane z cegły pełnej. Do budynku domurowany 
obiekt jednokondygnacyjny o pow. 28 m2, wzniesiony w 
technologii tradycyjnej murowany z cegły pełnej. Dach 
kryty papą, okna i drzwi drewniane. 101,5 

UMiG 284 200 
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94 Jabłonna 6 
Budynek mieszkalny – 6 lokali komunalnych, 
dwukondygnacyjny + strych, murowany z cegieł 
silikatowych, dachówka ceramiczna zakładkowa, 
podpiwniczony, ocieplony, malowany, nieotynkowany, 
stropy drewniane, lata budowy 20-30,  354,5 

UMiG 1 169 850 

95 Jabłonna 6 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z 
poddaszem nieuŜytkowym, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. Ściany działowe z 
cegły pełnej. Stropy nad częścią parteru betonowe oraz 
drewniane. Dach jednospadowy, więźba dachowa 
drewniana, pokrycie w części budynku z dachówki, 
pozostała część kryta eternitem. Stolarka drzwiowa i 
okienna drewniana. Brak posadzki. 20,66 

UMiG 57 848 

96 Jabłonna 6 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z 
poddaszem nieuŜytkowym, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej, murowany z cegły pełnej. Ściany działowe z 
cegły pełnej. Stropy nad parterem drewniane. Dach 
jednospadowy, więźba dachowa drewniana, pokrycie z 
papy. Nad częścią budynku pokrycie z płyt 
eternitowych. Stolarka drzwiowa i okienna drewniana. 
Posadzki betonowe. 20,71 

UMiG 57 988 

97 Jabłonna 32 
Budynek mieszkalny – 1 lokal komunalny, murowany, 
dach spadzisty, kryty blachodachówką, stropy 
drewniane, jednokondygnacyjny + strych,  połączony z 
budynkiem gospodarczym,  68,7 

UMiG 226 710 

98 Jabłonna 32 

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny z 
poddaszem nieuŜytkowym, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, stropy nad 
parterem drewniane, dach dwuspadowy, więźba 
dachowa drewniana, pokrycie z onduliny, stolarka 
drzwiowa drewniana, okienna stalowa, posadzki 
betonowe. 29,5 

UMiG 82 600 

99 Nowa Wieś 61 
Budynek mieszkalny – 1 lokal komunalny, murowany, 
tynkowany, stropy drewniane, dach dwuspadowy 
dachówka cementowa zakładkowa, 
jednokondygnacyjny,  36,5 

UMiG 120 450 

100 Nowa Wieś 58 
Budynek mieszkalny – 4 lokale komunalne, murowany , 
stropy drewniane, dwukondygnacyjny + strych, 
częściowo podpiwniczony, lata 30,dach o konstrukcji 
drewnianej kryty dachówką ceramiczną 253,2 

UMiG 835 560 

101 Nowa Wieś 58 

Budynek gospodarczy - część budynku 
jednokondygnacyjna, pozostała dwukondygnacyjna. 
Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej, 
murowany z cegły pełnej. Dach dwuspadowy o 
konstrukcji więźby dachowej drewnianej, kryty 
dachówką. W części budybku stropy kolebkowe, 
ceglane na belkach staolowych. Pozostałe stropy 
budynku drewniane od spodu otynkowane. Stolarka 
drzwiowa drewniana, okienna stalowa, posadzki 
betonowe, ścianki działowe murowane z cegły pełnej. 87 

UMiG 243 600 



Gmina Rydzyna 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Opis przedmiotu zamówienia 

 3

 

102 
Rydzyna, ul. 
Wyspiańskiego 

Budynek socjalno-sanitarny (pow. 111,96 m2) przy 
kompleksie boisk sportowych "ORLIK", budynek 
murowany z pustaków gazobetonowych, przewody 
kominowe z cegły pełnej ceramicznej, ścianki działowe 
z bloczków betonu komórkowego, dach jednospadowy 
o konstrukcji z wiązarów deskowych, konstrukcja dachu 
z drewna sosnowego impregnowanego środkiem 
ogniotrwałym. Sufity pomieszczeń wykończono tynkami 
z płyt gipsowo-kartonowych, jako zabezpieczenie p-
poŜ. konstrukcji drewnianej na poddaszu. Drzwi 
wewnętrzne drewniane płycinowe. Ocieplenie z płyt 
styropianowych. Stolarka okienna z PCV. Drzwi 
frontowe zewnętrzne antywłamaniowe z drewna 
klejonego z wewnętrznym ociepleniem. 111,96 

UMiG 335 880 

    Razem:  71 664 574 

 

 



Gmina Rydzyna 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Opis przedmiotu zamówienia 

 4

 

Wykaz nr 2 

 Sprzęt elektroniczny Gminy Rydzyna 

L.p. Marka/typ 
Suma 

ubezpieczenia 
w PLN 

Data 
nabycia 

Jednostka 
uŜytkująca 

1 Laptop Notebook Acer 1,5 3 500 
30-12-
2005 

UMiG Rydzyna 

2 Laptop Notebook Acer 1,5 3 500 
30-12-
2005 

UMiG Rydzyna 

3 Aparat cyfrowy Canon A95 1 500 
10-09-
2004 

UMiG Rydzyna 

4 Aparat cyfrowy Canon IXUS 2 500 
10-09-
2004 

UMiG Rydzyna 

5 Laptop Notebook Compag  6 800 
07-10-
2000 

UMiG Rydzyna 

6 Projektor multimedialny BENQ 4 300 
20-01-
2005 

UMiG Rydzyna 

7 Aparat cyfrowy Canon A630 1 100 
18-07-
2007 

UMiG Rydzyna 

8 Laptop 3 000 
03-03-
2008 

UMiG Rydzyna 

9 Laptop 2 000 
21-03-
2008 

UMiG Rydzyna 

10 Aparat cyfrowy CANON SX120IS 749 08.06.2010 UMiG Rydzyna 
11 Projektor multimedialny 1 750 23.04.2009 UMiG Rydzyna 

12 Laptop (nr inw. T-1/54) 3 500 
27-03-
2006 

SP w Rydzynie 

13 Aparat cyfrowy (nr inw. T-4/1) 1 600 
02-06-
2003 

SP w Rydzynie 

14 Wideoprojektor (nr inw. T-1/41) 2 500 
27-03-
2006 

SP w Rydzynie 

15 Laptop ASUS (nr inw. T-1/ 62) 3 000 
21-12-
2007 

SP w Rydzynie 

16 Projektor NEC VT59 (nr inw. T-1 / 61) 2 000 
21-12-
2007 

SP w Rydzynie 

17 
Zestaw nagłaśniający : Kolumna ALTO 
PS4 LITEPACK, System bezprzewodowy 
AKG WMS- 40 PRO Dual Vocal Set 

4200 
22-12-
2008 

SP w Rydzynie 

18 
Aparat fotograficzny (nr inw. T-4/2) 600 

16-09-
2008 

SP w Rydzynie 

19 
Wizualizer (nr inw. T-2/71) 1 900 

28-12-
2009 

SP w Rydzynie 

20 
Laptop (T-1/82) 2 280 

27-12-
2010 

SP w Rydzynie 

21 
Projektor BENQ (T-1/83) 1 980 

27-12-
2010 

SP w Rydzynie 

22 Aparat fotograficzny Canon A75 870 
09-12-
2004 

SP w Kaczkowie  

23 Laptop Dell Latitude D510 3 400 
01-04-
2006 

SP w Kaczkowie 

24 Projektor multimedialny NEC VT48 2 400 
01-04-
2006 

SP w Kaczkowie 

25 Mikrofon bezprzewodowy + zestaw 1 400 
13-12-
2006 

SP w Kaczkowie 
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26 Sztandar 6 000 
12-09-
2007 

SP w Kaczkowie 

27 
Aparat fotograficzny Canon + ładow + 
pamięć 

505 
10-11-
2007 

SP w Kaczkowie 

28 Zestaw nagłośnieniowy 5 300 
22-01-
2009 

SP w Kaczkowie 

29 Notebook ASUSP61010 2 293 
16-12-
2010 

SP w Kaczkowie 

30 Laptop Dell Latitude D510 3 600   SP Dąbcze 
31 Projektor multimedialny NEC VT48 2 600   SP Dąbcze 
32 Sprzęt nagłaśniający 9 000 12-2009 SP Dąbcze 
33 Sztandar 4 500 5-2009 SP Dąbcze 
34 Notebook Toshiba 3 260 3-2010 SP Dąbcze 
35 Projektor 2 150 12-2010 SP Dąbcze 

36 Laptop (GR NR V16/7/11) 3 100 
11-06-
2005 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

37 Laptop (GR NR III 21/3/25) 2 500 
30-09-
2007 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

38 Aparat cyfrowy (GR NR III 26/41/4) 1 400 
28-05-
2004 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

39 Projektor (GR NR III 21/3/22) 2 400 
30-09-
2007 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

40 Sprzęt nagłaśniający (GR NR III 26/41/5) 6 300 
28-12-
2006 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

41 Organy (GR NR III 23/20/3) 2 200 
31-12-
2006 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

42 Rzutnik (GR NR III 24/25/2) 1 650 
27-08-
2001 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

43 Sztandar (GR NR II 15/45/5) 11 540 
07-10-
2006 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

44 
Laptop (GR 01/03/07/047) 2 699 

20-08-
2009 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

45 
Kamera (GR 1/32/76/1) 2 930 

29-12-
2008 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

46 Minitoring (3 kamery zewnętrzne, 3 
kamery wewnętrzne, monitor, rejestrator) 

14 083,50 02-03-
2011 

Gimnazjum w 
Rydzynie 

47 Notebook HP  2 400 
18-09-
2008 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Razem: 154 740  
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Wykaz nr 3 
 

 Pojazdy Gminy Rydzyna 

Pojemność/ 

Lp. 
Marka, typ, 

model 
Nr rejestr. 

Rok 
produ
-kcji 

Rodzaj 
pojazdu 

ładowność 

Liczba 
miejsc 

VIN Właściciel 

Zakres 
ubezpieczenia / 

suma 
ubezpieczenia 

AC (*) 

1 
Ursus 4512 z 
kabiną 

PLE C167 1990 
ciągnik 
rolniczy 

3865/12000 1 58404 UMiG OC, NNW 

2 
Sanok D-47 
A 

PLE P381 1979 
przyczepa 

univ. 
-/4500 - 44214 UMiG OC 

3 
Meprozet TO 
58 

PLE P380 1990 
przyczepa 
specjalizon 

-/4000 - 7862 UMiG OC 

4 
FS- Lublin 
śuk A 15B 

LND 2141 1981 
samochód 
specjalny 

2120/400 6 356247 UMiG OC, NNW 

5 
FS- Lublin 
śuk A 15B 

PLE A579 1986 
samochód 
specjalny 

2120/0 6 SUL007444GO454336 UMiG OC, NNW 

6 Jelcz 004 PLE K046 1987 
samochód 
specjalny 

11100/0 4 SUJP325DSH0015242 UMiG OC, NNW 

7 Star 200 LNF 9417 1984 
samochód 
specjalny 

6842/4700 6 40088 UMiG OC, NNW 

8 
Jelcz 
325/GCMAM 

LNF A744 1984 
samochód 
specjalny 

11100/7130 8 06975 UMiG OC, NNW 

9 
Ford Transit 
130 1.7 

PLE S137 1973 
samochód 
specjalny 

1688/1240 6 GB81NG12716 UMiG OC, NNW 

10 
Meprozet 
TN30 

PN-30 
1360 54/90 

3000 
1990 beczkowóz ---- -   UMiG OC 

11 CYKLOP  1995 ładowacz ---- -   UMiG OC 

12 
SANOK 
D453 

PLE 89MV 1968 
przyczepa 
cięŜarowa 

3600 - 20011 UMiG OC 

13 
Star 
244/JELCZ 

PLE 41MU 1988 
samochód 
specjalny 

poŜarniczy 
6842/---- 2 54741 UMiG OC, NNW 

14 

MAN TGM 
13.280 4X4 
zabudową 
poŜarniczą, 
ratowniczo-
gaśniczą 
Stolarczyk 

PLE 22VN  2009 
samochód 
specjalny - 
poŜarniczy 

6871/---- 6 
WMAN36ZZ3AY23979

2 
OSP 

Rydzyna 
OC, AC, NNW  
540 000 PLN 

15 
Renault 
Nowy Trafic 
(**) 

PLE 34SL 2008 
samochód 
osobowy 

1995/---- 9 VF1JLBHB68V330026 UMiG 
OC, AC, NNW    
56 700 PLN 

 
(*) - sumy ubezpieczenia - szacunkowe wartości rynkowe stanowią podstawę oszacowania składki za ubezpieczenie AC; 
Wykonawca realizujący zamówienie zobowiązany będzie do dokonania wyceny rynkowej pojazdu, wg posiadanego systemu 
wyceny pojazdu na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia 
(**) – okres ubezpieczenia dla pojazdu w trakcie trwania umowy 
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 IV. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 I.  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 
Zakres ubezpieczenia: 

1. poŜar, 

2. wybuch, 

3. uderzenie pioruna, 

4. upadek statku powietrznego, 

5. huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niŜ 17,5m/s, 

6. dym i sadza - podlimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

7. grad, 

8. deszcz nawalny - o współczynniku natęŜenia co najmniej 4, w tym zalania przez nieszczelne 
dachy i złącza konstrukcji oraz podtopienie pomieszczeń usytuowanych poniŜej punktu zerowego 
- podlimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

9. osunięcia się ziemi,  

10. zapadania się ziemi,  

11. trzęsienia ziemi, 

12. szkoda wodociągowa – bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co 
najmniej jednej z poniŜszych przyczyn: 

a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia), 

b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a, 
c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, 
d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji 

gaśniczej z innych przyczyn niŜ wskutek poŜaru; 
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podlimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

13. uszkodzenie urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
technologicznej, klimatyzacyjnej itp. (w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych powstałe w wyniku awarii), w tym pękanie 
spowodowane zamarzaniem - podlimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, 

14. uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, równieŜ pojazdu naleŜącego do ubezpieczonego 
lub pracowników ubezpieczonego - podlimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  

15. huk ponaddźwiękowy, 

16. upadające drzewa i konary drzew, słupy maszty, anteny, lub ich części - podlimit 500.000 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,, 

17. topnienie, zaleganie oraz uszkodzenia konstrukcji pod cięŜarem śniegu i lodu, 

18. wandalizm, za który uwaŜa się niezwiązane z kradzieŜą z włamaniem i/lub rabunkiem celowe 
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym równieŜ 
częściowe rozkradzenie pozostawiające ślady uŜycia siły lub narzędzi (dotyczy min.: stałych 
elementów wyposaŜenia budynków, w tym zewnętrznych urządzeń zainstalowanych na 
budynkach, mienia znajdującego się w budynkach), z wyłączeniem graffiti; ochrona 
ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuŜszy 
niŜ 30 dni - podlimit 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

19. przepięcia, za które uwaŜa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe zmiany napięcia 
przekraczające dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, 
teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu 
ubezpieczenia - podlimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 
Koszty dodatkowe - niezaleŜnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe: 
1. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej (m. in. dozór 
mienia, opłaty za przechowanie) 
2. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem 
rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia (jeŜeli środki te były właściwe, 
chociaŜby okazały się nieskuteczne) 
3. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, 
łącznie z kosztami rozbiórki, demontaŜu i wywiezienia pozostałości oraz kosztami restytucji mienia 
przez profesjonalne podmioty zewnętrzne,  
4. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców. 
 
Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1-4) – 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia bez 
względu na wartość szkody 
 

Przedmiot ubezpieczenia: 
− budynki uŜyteczności publicznej i komunalne(budynki Gminy Rydzyna), w tym 
budynki równieŜ w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji, zlokalizowane na terenie Gminy 
Rydzyna, wiaty przystankowe, nakłady adaptacyjne (w tym równieŜ nakłady Gminy Rydzyna w 
lokalach komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych) – bez względu na sposób 
zewidencjonowania, zaksięgowania, zewidencjonowane wg KRŚT oraz wg ksiąg 
inwentarzowych ilościowych i wartościowych, 
− budowle (ulice i drogi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, itp., budowle sportowe i 
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rekreacyjne, obiekty inŜynierii lądowej i wodnej pozostałe, min., pomniki, tablice pamiątkowe, 
ogrodzenia, pionowe oznakowanie dróg gminnych, oświetlenie uliczne oraz drogowe na terenie 
Gminy Rydzyna – bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania, 
zewidencjonowane wg KRŚT oraz wg ksiąg inwentarzowych ilościowych i wartościowych,  
− maszyny, urządzenia, wyposaŜenie, w tym sprzęt komputerowy i biurowy, mienie 
niskocenne, wyposaŜenie placówek oświatowych, zbiory biblioteczne: księgozbiory i zbiory 
multimedialne oraz mienie uŜytkowane na podstawie umów cywilnoprawnych, na podstawie 
których Gmina Rydzyna ponosi odpowiedzialność; w tym elementy wyposaŜenia trwale 
zamontowane na zewnątrz budynków i budowli; urządzenia i wyposaŜanie trwale zamontowane 
poza budynkami (min. wyposaŜenie placów zabaw); urządzenia i wyposaŜenie uŜytkowane 
poza budynkami– bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania, 
zewidencjonowane wg KRŚT oraz wg ksiąg inwentarzowych ilościowych i wartościowych, 

 
System ubezpieczenia: 
sumy stałe: 

− wg wartości odtworzeniowej: budynki, wiaty przystankowe, maszyny, urządzenia, 
wyposaŜenie 

pierwsze ryzyko: 
− wg wartości odtworzeniowej: nakłady adaptacyjne, budowle 

 
Ograniczenia odszkodowawcze: 
Franszyza integralna: maksymalnie 300 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia odmienne w Zakresie 
ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
Franszyza redukcyjna i udział własny: maksymalnie 300 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
 
 II.  Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku. 

 
Zakres ubezpieczenia: 
Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe na skutek dokonania lub usiłowania dokonania 
kradzieŜy z włamaniem oraz rabunku, a takŜe dewastacji: 

1. KradzieŜ z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z 
zamkniętego lokalu lub schowka po usunięciu istniejącego zabezpieczenia przy uŜyciu siły lub 
narzędzi, albo teŜ w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, dopasowanym lub 
oryginalnym, który zdobył przez kradzieŜ z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, a takŜe 
zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a 
Ubezpieczony przy zastosowaniu naleŜytej staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca 
pozostawił ślady, które mogą być uŜyte jako środki dowodowe. Przez zabezpieczenie drzwi naleŜy 
rozumieć jeden sprawny zamek patentowy lub kłódkę. 

2. Rabunek - zabór lub próba zaboru ubezpieczonego mienia przy uŜyciu przemocy fizycznej lub 
groźby, jej natychmiastowego uŜycia w stosunku do ubezpieczonego lub osób przez niego 
zatrudnionych, doprowadzając je do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bądź doprowadzając do 
lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do otworzenia albo otwarcia 
kluczami zrabowanymi (równieŜ podczas przewoŜenia, przenoszenia mienia pomiędzy lokalizacjami 
oraz uŜytkowania mienia poza lokalizacjami).  

3. Dewastacja - rozmyślne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 
przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp na skutek kradzieŜy z włamaniem i rabunku lub 
próby kradzieŜy z włamaniem i rabunku. 

 
Koszty dodatkowe: - niezaleŜnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe: 

- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
- koszty naprawy zabezpieczeń, w tym uszkodzonych drzwi i okien. 
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Limit na koszty dodatkowe – 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia bez względu na wartość 
szkody 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 

− maszyny, urządzenia, wyposaŜenie, w tym sprzęt komputerowy i biurowy, mienie 
niskocenne, wyposaŜenie placówek oświatowych, zbiory biblioteczne: księgozbiory i zbiory 
multimedialne oraz mienie uŜytkowane na podstawie umów cywilnoprawnych, na podstawie 
których Gmina Rydzyna ponosi odpowiedzialność – bez względu na sposób 
zewidencjonowania, zaksięgowania, zewidencjonowane wg KRŚT oraz wg ksiąg 
inwentarzowych ilościowych i wartościowych, 
− zbiory biblioteczne 
− gotówka w kasie, w lokalu oraz w transporcie (zabezpieczenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa). 

 
System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez wygaśnięcia 
umowy po szkodzie, z wygaśnięciem umowy po wyczerpaniu limitu 

− wg wartości odtwirzeniowej: maszyny, urządzenia, wyposaŜenie, 
− wg wartości nominalnej: gotówka. 

 
Ograniczenia odszkodowawcze:  
Franszyza integralna: maksymalnie 300 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia odmienne w Zakresie 
ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego), 
Franszyza redukcyjna lub udział własny: maksymalnie 300 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
 
 III  Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. 

Zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek rozbicia oraz stłuczenia ubezpieczonych 
przedmiotów. Za szkodę uwaŜa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów z powodu 
ich zniszczenia lub uszkodzenia.  
 
Przedmiot ubezpieczenia:  
Szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe, gabloty reklamowe, szyldy, neony, tablice 
świetlne, oszklenie lamp ulicznych, oszklenie sygnalizacji drogowej, oszklenie wiat przystankowych,  
itp. zlokalizowane na terenie Gminy Rydzyna. Ubezpieczenie obejmuje równieŜ koszt usług 
ekspresowych, demontaŜu i montaŜu, ustawienia rusztowań, transportu. 
 
System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko według wartości odtworzeniowej. 
 

Ograniczenia odszkodowawcze:  
Franszyza integralna: maksymalnie 100 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia odmienne w Zakresie 
ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
Franszyza redukcyjna lub udział własny: maksymalnie 100 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
 
 
 IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 

 
Zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne, polegające na utracie, zniszczeniu lub 
uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, na skutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego 
zdarzenia w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, uniemoŜliwiającego dalsze spełnianie 
zamierzonych funkcji. W tym szkody na skutek kradzieŜy z włamaniem z lokalu z drzwiami 
zabezpieczonymi jednym sprawnym zamkiem patentowym lub kłódką 
 
Ograniczenia odszkodowawcze:  
Franszyza integralna: maksymalnie 300 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia odmienne w Zakresie 
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ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
Franszyza redukcyjna lub udział własny: maksymalnie 300 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
 
Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym uŜytkowanym 
do celów słuŜbowych, znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej; zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność równieŜ za szkody powstałe wskutek kradzieŜy 
z włamaniem z pojazdu pod warunkiem, Ŝe: 

- pojazd wyposaŜony jest w trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na 
wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy, 
- kradzieŜ z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00; (ograniczeń 
czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na 
parkingu strzeŜonym lub w zamkniętym garaŜu),  
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny na zewnątrz, np. w bagaŜniku. 

 
Zakres ubezpieczenia nie dotyczy szkód objętych ubezpieczeniem w ramach ubezpieczenia AC, OC 
sprawcy szkody oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta 
opakowania lub jego braku. 
 
Ograniczenia odszkodowawcze do rozszerzenia ochrony:  
franszyza integralna: brak, 
franszyza redukcyjna lub udział własny: maksymalnie 20 % w kaŜdej szkodzie (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
 
Przedmiot ubezpieczenia: sprzęt elektroniczny. 
 
System ubezpieczenia – sumy stałe wg wartości odtworzeniowej. 
 
 V.  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

1) ubezpieczenie OC Gminy Rydzyna 
Zakres ubezpieczenia: 
Odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody będące następstwem 
czynu niedozwolonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem.  
Odpowiedzialność cywilna Gminy Rydzyna: 
Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną w statucie Gminy 
Rydzyna, ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 
r., poz. 1591 z późn. zm.), ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 
z 1998 r., poz.1014 z późn. zm.), i innych przepisach prawa, działalnością lub posiadanym mieniem, 
ubezpieczający w następstwie czynu niedozwolonego zobowiązany jest do naprawienia szkody 
wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia 
(szkoda na osobie), albo uszkodzenie, zniszczenie mienia lub spowodowanie określonego w 
pieniądzu uszczerbku majątkowego (szkoda majątkowa) Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do 
zapłacenia odszkodowania w granicach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody 
wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nie więcej jednak niŜ do wysokości przyjętej w 
umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej.  
Odpowiedzialność cywilna Gminy Rydzyna obejmuje szkody powstałe w szczególności: 

- w następstwie realizacji wszystkich zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, nie 
zastrzeŜonych ustawami na rzecz innych podmiotów, 
- w następstwie wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym 
zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, 
- w następstwie wykonywania zadań realizowanych na podstawie porozumień  
z organizacjami pozarządowymi, 
- w następstwie realizacji zadań z zakresu właściwości powiatu oraz zadań z zakresu 
właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu 
terytorialnego, 
- w następstwie realizacji zadań uŜyteczności publicznej, równieŜ poprzez tworzone 
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przez gminę jednostki organizacyjne, 
- w następstwie działania na rzecz ochrony zdrowia i mienia przed poŜarami i klęskami 
Ŝywiołowymi, zagroŜeniami ekologicznymi, 
- w następstwie działania na rzecz ochrony zdrowia i mienia przed poŜarami i klęskami 
Ŝywiołowymi, zagroŜeniami ekologicznymi oraz pozostałymi działaniami wynikającymi ze 
statutu Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 

 
Dla powyŜszego zakresu zakład ubezpieczeń wprowadza ograniczenie odpowiedzialności w postaci 
podlimitów określonych dla następujących ryzyk: 

 

OC kontraktowa - wszelkie szkody wynikające z niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
zobowiązania z włączeniem szkód wyrządzonych przez podwykonawców - z prawem do regresu. 
 
OC z tytułu zarządzania drogami - szkody osobowe i majątkowe powstałe w pasie drogowym, w 
znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w  art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), tj. szkody powstałe między 
innymi w wyniku: 

- złego stanu nawierzchni jezdni i chodników, wynikającego z uszkodzeń w postaci 
pojedynczych wyboi, kolein, ubytków lub zapadnięcia części nawierzchni oraz rozmycia, 

- pojedynczych wyrw w poboczach drogi lub jego zaniŜenia, 
- śliskiej nawierzchni, w tym śliskości zimowej, 
- nienaleŜytego utrzymania zimowego pasa drogowego, 
- przeszkód w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów porzuconych lub 

naniesionych na jezdnie, chodniki, w tym takŜe rozlane na powierzchni jezdni i 
chodnikach śliskie ciecze, 

- nienormatywną skrajnią poziomą lub pionową jezdni, spowodowaną zadrzewieniem lub 
zabudową, 

- braku, bądź braku widoczności odpowiedniego znaku drogowego, 
- wadliwie działającej sygnalizacji świetlnej lub jej awarii, 
- zalania nieruchomości, w związku z awarią, złym stanem technicznym lub 

zanieczyszczeniem urządzeń kanalizacji deszczowej, 
- zalania drogi z powodu nienaleŜycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa 

drogowego, w tym równieŜ nienaleŜytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w 
przypadku wystąpienia deszczu nawalnego 

- braku lub uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych lub 
nieodpowiednio uregulowaną wysokością,  

- zieleni rosnącą w pasie drogowym (spadające lub leŜące drzewa bądź konary drzew) 
- sadzenia, utrzymywania drzew, krzewów w pasie drogowym, 
- prowadzenia robót konserwacyjnych, interwencyjnych i remontów cząstkowych 

wykonywanych siłami własnymi, w tym wykonywanych z uŜyciem emulsji i grysów, oraz 
lokalnych powierzchniowych utrwaleń nawierzchni, 

 
Rozszerzenie nie obejmuje: 

- kolejnych szkód, powstałych z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin 
od zgłoszenia pierwszej szkody ubezpieczonemu lub Ubezpieczycielowi,  

 
Ubezpieczony zobowiązuje się do: 

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagroŜenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,  
- usuwania zagroŜeń, o których mowa powyŜej, w ciągu 48 godzin od przyjętej i 

potwierdzonej na piśmie wiadomości, 
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia 

zasad odśnieŜania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów 
wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego. 

 
OC za czyste straty finansowe – wszelkie szkody polegające na spowodowaniu określonego w 
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pieniądzu uszczerbku majątkowego. 
 
OC z tytułu zalań i przepięć - szkody osobowe i majątkowe powstałe m.in.: 

- w następstwie działania, eksploatacji lub awarii instalacji wodociągowych, 
kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania (zalania), 
- w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, a takŜe nieszczelnych łącz 
zewnętrznych budynku oraz dachów (zalania), 
- w następstwie zmian poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice 
napięcia nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu 
neutralnego - zerowego (przepięcia). 

 
OC za szkody w związku z wynajmowaniem pomieszczeń– szkody osobowe i majątkowe powstałe 
w związku z wynajmowaniem, wydzierŜawianiem pomieszczeń osobom trzecim w budynkach 
własnych.  
 
OC najemcy - szkody rzeczowe w mieniu (mieniu ruchomym i nieruchomościach), z którego 
ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierŜawy, uŜytkowania, uŜyczenia, leasingu, 
lub innego stosunku prawnego. 
 
OC za szkody w mieniu osób trzecich - szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, 
kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. 
 
OC pracodawcy - szkody osobowe i majątkowe wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe 
w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezaleŜnie od podstawy zatrudnienia, w 
tym szkody w pojazdach. 
 
OC organizatora imprez - szkody osobowe i majątkowe w związku z organizowaniem imprez 
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC organizatorów imprez masowych. 
 
OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych - szkody osobowe i majątkowe spowodowane 
zatruciami pokarmowymi i ich następstwami, z wyłączeniem szkód spowodowanych przeniesieniem 
choroby Creutzfeldta–Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych. 
 
OC organizatora wycieczek - szkody osobowe i majątkowe spowodowane w następstwie wycieczek 
szkolnych, krajoznawczo-turystycznych i innych, których organizatorem, bądź współorganizatorem są 
ubezpieczone jednostki. 
 
OC za pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdów - szkody osobowe i 
majątkowe powstałe w związku z uŜytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC pojazdów. 
 
Koszty dodatkowe - ponadto w granicach sumy gwarancyjnej zakład ubezpieczeń jest zobowiązany 
do: 

- pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu 
ubezpieczeń, w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, 
- zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, 
mających na celu zapobieŜenie zwiększeniu się szkody, 
- pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, w 
sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, 
- pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze 
zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, o ile zakład ubezpieczeń wyraził na to zgodę. 

  
Limit na koszty dodatkowe – 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  
 
Suma gwarancyjna: 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

Ograniczenia odszkodowawcze:  
Franszyza integralna: maksymalnie 300 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia odmienne w Zakresie 
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ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego), 
Franszyza redukcyjna lub udział własny: maksymalnie 300 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
 
2) obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości 
 
Zakres ubezpieczenia: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 
(Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 205 poz. 1359). 
 
Ubezpieczony: 
Licencjonowani zarządcy nieruchomości wykonujący swoje zadania w ramach działalności Gminy 
Rydzyna – 1 osoba. 
 
System ubezpieczenia:  
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia, jednego i wszystkich zarządców – polisa imienna. 
 
Ograniczenia odszkodowawcze: 
franszyza integralna: brak, 
franszyza redukcyjna lub udział własny: brak. 
 
Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa – 50 000 euro na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
 VI.  Ubezpieczenia komunikacyjne 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 
mechanicznych – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z dn. 16 lipca 2003r.,poz 1152). 

2. Ubezpieczenie Autocasco 
- terytorium ubezpieczenia - Polska + kraje UE 
- suma ubezpieczenia (wartość rynkowa pojazdu z VAT / bez VAT) w oparciu o INFO-

EKSPERT / EUROTAX, dla pojazdów nowo zakupionych wartość z faktury zakupu, 
- zakres ubezpieczenia pełny z ryzykiem kradzieŜy, 
- zniesienie amortyzacji części, udziału własnego oraz franszyzy redukcyjnej, 
- rozliczenie kosztów naprawy pojazdu wg. faktur (udokumentowanych kosztów naprawy). 
- brak konsumpcji sumy ubezpieczenia w przypadku wypłaty odszkodowania przez Zakład 

Ubezpieczeń. 
- likwidacja szkód w oparciu o AUDATEX 
- franszyza integralna: maksymalnie 500 PLN w kaŜdej szkodzie (postanowienia odmienne w 
Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 
3. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasaŜerów 

- suma ubezpieczenia – 10.000 PLN na osobę, 
- śmierć w wyniku wypadku – 100% sumy ubezpieczenia, 
- uszczerbek na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za kaŜdy 1% uszczerbku na 
zdrowiu. 
-  

 VII. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP 

Zakres ubezpieczenia: 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków podczas wykonywania czynności statutowych dla 
członków ochotniczej straŜy poŜarnej oraz młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych 
A. Śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NNW dla członków ochotniczej straŜy 
poŜarnej, młodzieŜowych druŜyn poŜarniczych i kobiecych druŜyn poŜarniczych. 
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- śmierć w następstwie NNW – suma ubezpieczenia 10 000 PLN, 

- trwały uszczerbek na zdrowiu – suma ubezpieczenia 10 000 PLN, 

- koszty nabycia protez i środków pomocniczych – suma ubezpieczenia 1 500 PLN,  

- koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – suma ubezpieczenia 1 500 PLN,  

- koszty leczenia – suma ubezpieczenia 1 000 PLN, 

- oparzenia i odmroŜenia – suma ubezpieczenia 2 000 PLN, 

- jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – suma ubezpieczenia 1 000 PLN.  

B. Świadczenie przysługujące członkowi ochotniczej straŜy poŜarnej w oparciu o art. 26 Ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. 
zm.). 
 

Wysokość świadczenia wg art. 12 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U.2002 nr 199, poz. 1673 z 
późn. zm.). 

 
Ubezpieczony: 
A.   5 jednostek 
B.   Gmina Rydzyna w zakresie roszczeń 44 osób – członków OSP. 
 
System ubezpieczenia:  
A. Suma ubezpieczenia na osobę – polisa bezimienna. 
B. Suma ubezpieczenia na osobę – polisa imienna. 
 

 Klauzule polisowe do powyŜszych ryzyk – KLAUZULE WYMAGANE 

KLAUZULA WARTOŚCI MIENIA (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4) - zakład ubezpieczeń oświadcza, Ŝe 
akceptuje poniŜsze definicje oszacowywania wartości ubezpieczonego mienia:  

− Wartość odtworzeniowa - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia, 
bez względu na stopień zuŜycia, do stanu nowego lecz nieulepszonego, odpowiadająca 
kosztom remontu lub odbudowy z uwzględnieniem tych samych wymiarów, materiałów i 
technologii (o ile to moŜliwe), konstrukcji i standardu wykończenia, kosztom zakupu, naprawy 
lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych 
bądź jak najbardziej zbliŜonych parametrach, powiększona o koszt transportu, dojazdu, 
montaŜu, cła i itp. (jeŜeli występują). W przypadku nie odtwarzania mienia odszkodowanie 
odpowiada wartości rzeczywistej mienia sprzed szkody. 

KLAUZULA VAT (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4) - zakład ubezpieczeń oświadcza, Ŝe odszkodowanie 
naliczane będzie: 

− z naliczeniem podatku VAT w przypadku, gdy ubezpieczonemu nie 
przysługiwało odliczenie podatku VAT przy nabyciu przedmiotu ubezpieczenia,  
− z pomniejszeniem wartości podatku VAT wg stawki procentowej 
zastosowanej do obliczenia podatku VAT, jednak nie więcej niŜ kwota podatku, która 
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rzeczywiście podlegała odliczeniu, gdy ubezpieczonemu przysługiwało odliczenie podatku VAT 
przy nabyciu przedmiotu ubezpieczenia 

KLAUZULA LEEWAY (do ubezpieczeń 1, 4) - zakład ubezpieczeń oświadcza, Ŝe postanowienia 
dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania jeŜeli faktyczna wartość przedmiotu 
ubezpieczenia nie będzie wyŜsza o więcej niŜ 20 % od podanej sumy ubezpieczenia (20 % min - 
postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 
lub jeŜeli wartość szkody nie przekracza 20 % (20 % min - postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk 
dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

KLAUZULA LOKALIZACYJNA (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 5) - zakład ubezpieczeń udziela 
automatycznej ochrony ubezpieczeniowej dla nowych lokalizacji przejętych w uŜytkowanie, na 
podstawie umowy lub odpowiedniego tytułu prawnego, pod warunkiem przedstawienia faktu do 
wiadomości zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od momentu powstania ryzyka po stronie 
Ubezpieczającego. 

KLAUZULA INWESTYCYJNA (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4) - zakład ubezpieczeń udziela ochrony 
ubezpieczeniowej dla wszelkich nakładów adaptacyjnych, mienia remontowanego i modernizowanego 
oraz inwestycji tj. rzeczy nabywanych przez Ubezpieczającego podczas trwania umowy 
ubezpieczenia na podstawie umów sprzedaŜy, bądź innych umów, na mocy których powstaje po 
stronie Ubezpieczającego prawo do uŜywania rzeczy (leasing, najem, uŜytkowanie etc.) od dnia 
zawarcia umowy w odniesieniu do takiej rzeczy, niezaleŜnie od momentu przejścia własności bądź 
innego prawa na ubezpieczającego, tj. wpisu do ewidencji KRŚT  
- limit 10 % łącznej sumy ubezpieczenia danej kategorii mienia, 
- rozliczenie w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

KLAUZULA REPREZENTANTÓW (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) – zakład ubezpieczeń nie 
odpowiada za szkody wyrządzone wskutek raŜącego niedbalstwa, przez osoby reprezentujące 
Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy, wyłącznymi osobami reprezentującymi 
Ubezpieczającego jest Burmistrz Gminy Rydzyna. 
 
KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) – zakład ubezpieczeń 
zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia regresowego wobec 
sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania, gdy jest nim osoba, za którą Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność - personel zatrudniony (świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz umów 
innych niŜ umowa o pracę) oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego ani osobami 
świadczącymi pracę na podstawie umów innych niŜ umowa o pracę, za które Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez 
wolontariuszy, osoby odbywające praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu. 

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  

 
KLAUZULA SZKÓD WZAJEMNYCH (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) – zakład ubezpieczeń 
odpowiada za szkody w mieniu lub na osobie mogące skutkować powstaniem roszczenia pomiędzy 
ubezpieczonymi jednostkami.
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 V. ZAKRES RYZYK DODATKOWYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO 

 

L.p. Rodzaj ryzyka 
Ilość 

punktów 

 

1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 
1 Wandalizm z włączeniem graffiti – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie z włączeniem graffiti. Limit 20 000 
PLN  na jedno i wszystkie zdarzenia 

5 

2 Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek 
niezamierzonego gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, 
w rozumieniu prawa budowlanego. 
Limit 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

5 

3 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 
Zamawiającego oraz ryzyk dodatkowych  

_ 

3.1.1 Franszyza integralna: brak 5 

3.1.2 Franszyza integralna: 100 PLN 3 

3.2.1 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 10 

3.2.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: 100 PLN 5 

 

2) Ubezpieczenie od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
4 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego  
_ 

4.1.1 Franszyza integralna: brak 5 

4.1.2 Franszyza integralna: 100 PLN 3 

4.2.1 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 5 

4.2.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: 100 PLN 3 

 

3) Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia 
5 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 
_ 

5.1 Franszyza integralna:  brak 5 

5.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 5 

 

4) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
6 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 
- 

6.1.1 Franszyza integralna: brak 5 

6.1.2 Franszyza integralna: 100 PLN 3 

6.2.1 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 5 

6.2.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: 100 PLN 3 

7 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do rozszerzenia ochrony _ 

7.1 Udział własny: 10%  5 
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7.2 Udział własny: 15% 3 

 

5) OC Gminy Rydzyna 
8 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 
- 

8.1.1 Franszyza integralna: brak 10 

8.1.2 Franszyza integralna: 100 PLN 5 

8.2.1 Franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 10 

8.2.2 Franszyza redukcyjna lub udział własny: 100 PLN 5 

 

6) Ubezpieczenie komunikacyjne - AC 
10 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego oraz ryzyk dodatkowych 
- 

10.1 Franszyza integralna: brak 5 

10.2 Franszyza integralna: 300 PLN 3 

 

Klauzule polisowe do powyŜszych ryzyk 
12 KLAUZULA LEEWAY (do ubezpieczeń 1, 4) - zakład ubezpieczeń oświadcza, Ŝe 

postanowienia dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania jeŜeli 
faktyczna wartość przedmiotu ubezpieczenia nie będzie wyŜsza o więcej niŜ 30 
% od podanej sumy ubezpieczenia lub jeŜeli wartość szkody nie przekracza 30 % 
wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

10 

13 Klauzula Informacji dotyczących ryzyka (do ubezpieczenia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,) – 
zakład ubezpieczeń uznaje, Ŝe podczas zawierania umowy ubezpieczenia, były 
mu znane wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka, chyba Ŝe 
pewne informacje zostały świadomie zatajone. 

5 

 Łączna liczba punktów do uzyskania: 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


