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Część II. Opis przedmiotu zamówienia 

I.DANE O UBEZPIECZAJĄCYM 

 

Pełna Nazwa Jednostki  Gmina Rydzyna 

Adres ( ulica i nr domu) Ul. Rynek 1  

Miejscowość i kod 64-130 Rydzyna 

NIP 6972207200 

Regon 411050735 

Szkodowość w okresie  

01.04.2014 – 27.02.2017 

(wartość wypłaconych 

odszkodowań) 

01.04.2014 – 31.03.2015 
Szkody w majątku:  3 szkody o łącznej wysokości  

14 212,00 PLN 
Szkody OC:    1 szkoda w wysokości 417,00 PLN 

Szkody komunikacyjne:                brak szkód 

 

01.04.2015 – 31.03.2016 
Szkody w majątku:                     4 szkody o łącznej wysokości  

2 997,00 PLN 
Szkody OC:   brak szkód 

Szkody komunikacyjne:  brak szkód  

 

01.04.2016 – 31.03.2017 
Szkody w majątku:  5 szkód o łącznej wysokości  

6 560,00 PLN, 1 rezerwa w 

wysokości 3 000,00 PLN 
Szkody OC:  brak szkód 

Szkody komunikacyjne:    brak szkód  

 
01.04.2017 – 27.02.2018 
Szkody w majątku:  3 szkody o łącznej wysokości  

16 980,00 PLN, 1 rezerwa w 

wysokości 500,00 PLN 
Szkody OC:  1 szkoda w wysokości 109,00 PLN 
Szkody komunikacyjne:               AC – 1 szkoda w wysokości            
                                                     500,00 PLN 
                                                      

Miejsce ubezpieczenia  Gmina Rydzyna 

 

II.UBEZPIECZONY 

a) jednostki organizacyjne Gminy Rydzyna 

1. Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 
Ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna 
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NIP 6971011943 

REGON 000529485 

Pozostałe lokalizacje, w których 
jednostka prowadzi działalność 

-  

Rodzaj działalności wg EKD 
(PKD) 

84.11.Z 

Zatrudnienie ogółem 32 osoby 

Budżet 17 800 000,00 PLN 

Zarządzanie drogami gminnymi Długość dróg w zarządzie Gminy: 36,00 km , w tym:  
- utwardzonych: 12,00 km, 
- nieutwardzonych: 24,00 km. 
Budżet na bieżące utrzymanie dróg:  
- 224 600,00 PLN (w 2017 r.),  
- 262 100,00 PLN (plan na 2018 r.). 
Budżet na remonty dróg: :  
- 140 200,00 PLN (w 2017 r.),  
- 137 000,00 PLN (plan na 2018 r.). 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej 
Ul. Rzeczpospolitej 9, 64-130 Rydzyna 

NIP 6972120982 

REGON 411539241 

Pozostałe lokalizacje, w których 
jednostka prowadzi działalność 

- 

Rodzaj działalności wg EKD 
(PKD) 

88.99.Z 

Zatrudnienie ogółem 12 osób 

Budżet 11 741 322,00 PLN 

3.  Rydzyński Ośrodek Kultury 
Ul. Rynek 7, 64-130 Rydzyna 

NIP 6972306540 

REGON 302227483 

Rodzaj działalności wg EKD 
(PKD) 

90.04.Z 

Zatrudnienie ogółem 7 osób 

Budżet 733 000,00 PLN 

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

NIP 6971019933 

REGON 000240135 

Rodzaj działalności wg EKD 
(PKD) 

80.10.B 

Zatrudnienie ogółem 76 osób 

Budżet 5 690 000,00 PLN 

Pozostałe lokalizacje, w których 
jednostka prowadzi działalność 

1. Budynek szkolny nr 1 – ul. Wolności 15 
2. Budynek szkolny nr 2 – ul. Zamkowa 2 
3. Budynek szkolny nr 4 – ul. Wolności 14A 

5. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczkowie z/s w Rojęczynie 
Rojęczyn 17, 64-130 Rydzyna 

NIP 6971019962 

REGON 001118005 

Rodzaj działalności wg EKD 
(PKD) 

85.20.Z 

Zatrudnienie ogółem 33 osoby 

Budżet 1 530 000,00 PLN 

6. Szkoła Podstawowa w Dąbczu 
Dąbcze 82, 64-130 Rydzyna  

NIP 6971019838 

REGON 001118011 
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Rodzaj działalności wg EKD 
(PKD) 

85.20.Z 

Zatrudnienie ogółem 28 osób 

Budżet 1 680 000,00 PLN 

7. Przedszkole Publiczne w Rydzynie 
Pl. Jana Dąbrowskiego 1, 64-130 Rydzyna 

NIP 6971019867 

REGON 410268410 

Rodzaj działalności wg EKD 
(PKD) 

85.10.Z 

Zatrudnienie ogółem 41 osób 

Budżet 2 240 000,00 PLN 

Pozostałe lokalizacje, w których 
jednostka prowadzi działalność 

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

 

b) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzynie 

Ul. Kurpińskiego 1, 64-130 Rydzyna 

REGON: 411549848 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkowie 

Kaczkowo 29, 64-130 Rydzyna 

REGON: 300350268 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbczu 

Dąbcze 47A, 64-130 Rydzyna 

REGON: 411143187 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie 

Jabłonna 9A, 64-130 Rydzyna 

REGON: 300335180 

 

c) Wspólnota Mieszkaniowa zarządzana przez Urząd Miasta i Gminy Rydzyna 

• Wspólnota Mieszkaniowa Plac Zamkowy 6 

Pl. Zamkowy 6, 64-130 Rydzyna 

NIP: 6972232221, Regon: 300843284 
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III.WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Budynki (zgodnie z wykazem nr 1) 72 695 150,00 

2 Nakłady adaptacyjne (*) 200 000,00 

3 Budowle (*) 2 000 000,00 

4 Maszyny, urządzenia, wyposażenie  5 000 000,00 

5 Sprzęt elektroniczny (zgodnie z wykazem nr 2) 36 280,00 

6 Mienie osób trzecich (*) 40 000,00 

 Razem:  79 436 230,00 

(*) - suma ubezpieczenia na jedną i wszystkie jednostki, na jedną i wszystkie lokalizacje 

 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Stałe elementy budynków, nakłady adaptacyjne (*) 50 000,00 

2 Maszyny, urządzenia, wyposażenie (*) 100 000,00 

3 Sprzęt elektroniczny (zgodnie z wykazem nr 2) 36 280,00 

4 Mienie osób trzecich (*) 20 000,00 

5 Gotówka w lokalu, transporcie (*) 20 000,00 

 Razem: 226 280,00 

(*) - suma ubezpieczenia na jedną i wszystkie jednostki, na jedną i wszystkie lokalizacje 

 

3. Ubezpieczenie sprzętu strażackiego 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 

 w PLN 

1 Specjalistyczny sprzęt strażacki 100 000,00 

 

4. Ubezpieczenie OC  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 

 w PLN 

1 OC Gminy Rydzyna 500 000,00 

 OC z tytułu zarządzania drogami – podlimit (*) 300 000,00 

 OC z tytułu czystych strat finansowych - podlimit (*) 300 000,00 

 
OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 

władzy publicznej - podlimit (*) 
300 000,00 



 

5 

 

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

 OC w związku z wynajmowaniem pomieszczeń - podlimit (*) 100 000,00 

 OC najemcy - podlimit (*) 100 000,00 

 OC za szkody w mieniu użytkowanym - podlimit (*) 100 000,00 

 OC za szkody w mieniu osób trzecich - podlimit (*) 100 000,00 

 OC pracodawcy - podlimit (*) 300 000,00 

 OC organizatora imprez - podlimit (*) 300 000,00 

 
OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych - podlimit 

(*) 
200 000,00 

 OC z tytułu zakażeń medycznych - podlimit (*) 200 000,00 

 OC organizatora wycieczek/obozów - podlimit (*) 300 000,00 

 
OC za pojazdy niepodlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu  - podlimit (*) 
100 000,00 

 OC za szkody w środowisku  - podlimit (*) 100 000,00 

 OC za szkody w mieniu powierzonym  - podlimit (*) 100 000,00 

 Razem: 500 000,00 

2. Obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy 
nieruchomości min. wg rozporządzenia  

min. wg rozporządzenia 

3. Ubezpieczenie OC jednostek OSP 300 000,00 

4. Ubezpieczenie OC Wspólnoty Mieszkaniowej 300 000,00 

(*)  suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 

5. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

 w PLN 

1 NNW dla członków OSP, MDP oraz KDP(*)  20 000 / osobę 

2 Świadczenie dla członków OSP (**) ustawowa 

(*)   – ubezpieczony: 4 jednostki OSP (w tym Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Kobiece 

Drużyny Pożarnicze) 

(**) – ubezpieczony: Gmina Rydzyna w zakresie roszczeń 67 członków OSP 

 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia (zgodnie z wykazem nr 3) 
Suma ubezpieczenia 

 w PLN 

1 Ubezpieczenie OC (17 pojazdów) Min.ustawowa 

2 Ubezpieczenie AC (5 pojazdów) 503 000,00 

3 Ubezpieczenie NNW (9 pojazdów) 10 000 zł / osobę 
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Wykaz nr 1 

Budynki  

L.p. Lokalizacja Opis budynku 
Powie-
rzchnia 

użytkowa 

Jednostka 
użytkująca 

Suma ubezpieczenia 
w PLN 

1 
Rydzyna, ul. Karola 
Kurpińskiego 1 

Remiza OSP. Budynek remizy murowany, 2-
kondygnacje, dach płaski kryły papą 

228,6 UMiG 754 380,00 

2 Dąbcze 48 

Remiza OSP. Budynek murowany (budynek 
stodoły przebudowany i zaadoptowany na 
potrzeby OSP, dach dwuspadowy kryty 
dachówką 

254,8 UMiG 840 840,00 

3 Jabłonna 9A 
Remiza OSP. Budynek murowany dach 
dwuspadowy, kryty onduliną 

50 UMiG 165 000,00 

4 
Moraczewo, dz. nr 
197 

Budynek murowany, dach dwuspadowy, kryty 
eternitem 

24 UMiG 79 200,00 

5 Pomykowo dz. nr 209 
Remiza OSP. Budynek murowany dach 
wielospadowy, kryty dachówką 

48 UMiG 158 400,00 

6 
Tarnowa Łąka, dz. nr 
388 

Budynek dawnej remizy OSP. Budynek 
murowany, dach dwuspadowy, kryty 
dachówką - budynek w bezpłatnym 
użytkowaniu Klubu Sportowego Rydzyniak 

40 UMiG 120 000,00 

7 Kaczkowo 29 
Remiza OSP. Budynek murowany, dach 
płaski, kryty papą 

41,3 UMiG 136 290,00 

8 Kłoda 52 
Budynek gospodarczy, murowany, dach 
płaski, kryty papą 

20 UMiG 56 000,00 

9 
Rydzyna, Rynek 1 
(podwórze) 

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

460,89 UMiG 1 613 115,00 

10 
Rydzyna, Ul 
Słowackiego 

Budynek gospodarczy - garaż murowany 62,13 UMiG 173 964,00 

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

182,5 UMiG 657 000,00 

12 Rydzyna, Rynek 1 

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

620 UMiG 2 232 000,00 

13 
Rydzyna, ul. 
Rzeczypospolitej 9 

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

270,9 

UMiG / 
Miejsko-
Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej 

948 150,00 

14 
Rydzyna, ul. 
Wolności 11 

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

633,6 UMiG 1 900 800,00 

15 Moraczewo 59 
Świetlica budynek murowany dach płaski 
kryty papą, 1-kondygnacyjny. podst. Sprzęt 
p.poz 

401,9 UMiG 1 406 650,00 

16 Dąbcze 31 
Świetlica budynek murowany dach sali kryty 
blachą aluminiową, reszta dachu kryta papą, 
podst Sprzęt p.poż 

478 UMiG 1 577 400,00 

17 Jabłonna 37 

Świetlica - budynek murowany, dach 
dwuspadowy kryty dachówką, podst sprzęt 
p.poż. w budynku mieści się również 
Przedszkole. 

153 UMiG 504 900,00 
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18 Kłoda 97 
Świetlica stara, budynek murowany dach 
płaski kryty papą, podst.sprzęt p.poż. 

210 UMiG 630 000,00 

19 Kłoda 52a 

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 861 630,00 

20 Rojęczyn 34 
Świetlica budynek murowany dach płaski 
kryty: płyta obornicka, eternit, papa, podst 
sprzęt p.poż 

312,5 UMiG 1 031 250,00 

21 Lasotki 22 
Świetlica - budynek drewniany, dach 
dwuspadowy kryty papą, podst. sprzęt p.poż. 

164 UMiG 541 200,00 

22 Kaczkowo 29 

Świetlica - budynek murowany dach: główna 
sala dach dwuspadowy kryty blachą 
aluminiową pozostała część-dach płaski kryty 
papą, podst. sprzęt p.poż 

196,56 UMiG 648 648,00 

23 Tworzanice 21 
Świetlica - budynek murowany, rok bud. 
1991, dach dwuspadowy kryty 
blachodachówką, podst Sprzęt p.poż. 

308,9 UMiG 1 019 370,00 

24 Nowa Wieś 28 

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

784,9 UMiG 2 590 170,00 

25 Pomykowo 3 

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

265,3 UMiG 955 080,00 

26 Pomykowo 3 

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

115 UMiG 322 000,00 

27 Tarnowa Łąka 75 

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 
nieużytkowym, w części nowej - 
jednokondygnacyjny.  

85,5 UMiG 282 150,00 

28 Rydzyna, Rynek 8 
Budynek murowany dach dwuspadowy kryty 
dachówką podst. sprzęt p.poż, 
zabezpieczenia antywłamaniowe, alarm 

319,39 

UMiG / 
Rydzyński 
Ośrodek 
Kultury 

1 117 865,00 

29 Rydzyna, Rynek 8 
Budynek gospodarczy murowany, dach 
dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną 

80,6 

UMiG / 
Rydzyński 
Ośrodek 
Kultury 

225 680,00 

30 Rydzyna, Rynek 7 
Sala - budynek murowany dach płaski kryty 
papą, podst. sprzęt p.poż. 

156,07 

UMiG / 
Rydzyński 
Ośrodek 
Kultury 

515 031,00 

31 
Rydzyna, ul. 
Wolności 11 

Scena plenerowa z zadaszeniem, konstrukcja 
stalowa, podłoga drewniana 

92,5 

UMiG / 
Rydzyński 
Ośrodek 
Kultury 

231 250,00 

32 
Rydzyna, ul. 
Wyspiańskiego dz. Nr 
188/2 

Wiatrak-bud. drewniany podst. sprzęt p.poż. 147 UMiG 441 000,00 

33 Rydzyna, Rynek 17 
Biblioteka - budynek z cegły i drewna, rok 
bud. 1731.podstaw, sprzęt p.poż, dach 
dwuspadowy kryty papą 

120 UMiG 420 000,00 



 

8 

 

34 Rydzyna ul. Matejki 
Szalety miejskie - budynek murowany, dach 
płaski kryty papą 

30 UMiG 84 000,00 

35 
Ul. Jana Kazimierza 
1, 64-130 Rydzyna 

Wielodyscyplinarna Hala Sportowa w 
Rydzynie, budynek wolnostojący, oddany do 
użytku w 2008 r., niepodpiwniczony, w części 
z halą sportową – jednokondygnacyjny, w 
częściach pomocniczych – pawilony 
dwukondygnacyjne, bez poddaszy 
użytkowych. Dachy poszczególnych członów 
można uznać 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 wyposażeniem 

1703,99 UMiG 6 475 162,00 

36 
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 583 770,00 

37 
Rydzyna ul. 
Mickiewicza 2a 

Budynek mieszkalno-użytkowy – 1 lokal 
mieszkalny, 1 użytkowy, budynek parterowy 
otynkowany niepodpiwniczony z dachem 
spadzistym, dwuspadowy, pokryty papą na 
deskowaniu 

71,9 UMiG 237 270,00 

38 
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. 1 
pomieszczenie gospodarcze, boks na 
pojemniki do odpadów 

22,9 UMiG 64 120,00 

39 
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 255 090,00 

40 
Rydzyna ul. Wolności 
4a 

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

127,2 UMiG 419 760,00 

41 
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 105 924,00 

42 
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 415 140,00 
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43 
Rydzyna ul. 
Leszczyńskiego 2 

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

200,2 UMiG 660 660,00 

44 
Rydzyna ul. 
Leszczyńskiego 2 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z 
poddaszem nieużytkowym, 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 294 000,00 

45 
Rydzyna, ul. 
Kościuszki 23 

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 użytkowy 

148,4 UMiG 489 720,00 

46 
Rydzyna, ul. 
Kościuszki 23 

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

92,77 UMiG 259 756,00 

47 
Rydzyna, ul. 
Kościuszki 3 

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

146,9 UMiG 484 770,00 

48 
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 159 208,00 

49 
Rydzyna, ul. 
Kościelna 5 

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

83 UMiG 273 900,00 

50 
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. 

128,7 UMiG 424 710,00 

51 
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 64 120,00 

52 
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 803 880,00 

53 
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 68 796,00 
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54 
Rydzyna, ul. 
Słowackiego 3 

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

31,17 UMiG 87 276,00 

55 
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, 
nowe okna PCV, nowe drzwi wejściowe 

147,7 UMiG 487 410,00 

56 
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 ciężki, dach kryty papą, stolarka 
drzwiowa i okienna drewniana, posadzki 
betonowe, ścianki działowe z cegły pełnej. 

37,9 UMiG 106 120,00 

57 
Rydzyna, ul. 29 
Stycznia 10 

Budynek mieszkalny – 1 lokal mieszkalny w 
budynku oczyszczalni ścieków, budynek kryty 
papą 

51,8 UMiG 170 940,00 

58 Rojęczyn 1 

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

295 UMiG 973 500,00 

59 Rojęczyn 1 

Budynek gospodarczy - stodoła, 
jednokondygnacyjny z użytkowym 
poddaszem, wzniesiony w technologii 
tradycyjnej, murowany z cegły pełnej, dach 
dwuspadowy o konstrukcji więźby dachowej 
drewnianej, pokrycie z dachówki, brak 
obróbek blacharskich, rynien i rur 
spustowych, stolarka drzwiowa drewniana, 
okienna - drewniana i stalowa, stropy ceglane 
na belkach stalowych typu 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 611 800,00 

60 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, 
rynien i rur spustowych, stolarka drzwiowa i 
okienna drewniana, brak posadzek, ścianki 
działowe murowane z cegły pełnej. 

51,55 UMiG 144 340,00 

61 Dąbcze 39 

Budynek mieszkalny parterowy – 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 425 370,00 

62 Dąbcze 39I 

Budynek mieszkalny piętrowy – 2 lokale 
komunalne, strop drewniany, 
dwukondygnacyjny, murowany, dachówka 
karpiówka, konstrukcja dachowa drewniana 
kleszczowo płatwiowa, częściowo 
podpiwniczony, lata budowy 20-30 

90,6 UMiG 298 980,00 

63 Dąbcze 39B 

Budynek mieszkalny – 6 lokali komunalnych, 
blok, dwukondygnacyjny, 3 klatki, dach płaski 
pokryty papą, stropy betonowe, 
podpiwniczony, budynek z lat 70-80 

271,6 UMiG 896 280,00 
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64 Dąbcze 39 

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

28,75 UMiG 80 500,00 

65 Dąbcze 39 

Budynek gospodarczy - stodoła, 
jednokondygnacyjny, w części budynku 
poddasze nieużytkowe, budynek wzniesiony 
w technologii tradycyjnej, murowany z cegły 
pełnej, stropy drewniane, dach dwuspadowy, 
więżba dachowa drewniana, pokrycie z 
dachówki, stolarka drzwiowa drewniana, 
okienna stalowa, brak posadzek. 

93,24 UMiG 261 072,00 

66 Kaczkowo 37 

Budynek mieszkalny – 5 lokali komunalnych, 
jednokondygnacyjny, murowany, 4 lokale 
zamieszkane, 1 do adaptacji, strych, dach 
kryty blachodachówką, okna dachowe, strop 
drewniany, dach spadzisty, lata budowy 20-
30,częściowo podpiwniczony,  

276,73 UMiG 913 209,00 

67 Kaczkowo 37 

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

32,22 UMiG 90 216,00 

68 Kłoda 51 

Budynek mieszkalny – 2 lokale komunalne, 
jednokondygnacyjny, murowany z cegły, 
niepodpiwniczony strop drewniany, strych, 
dachówka karpiówka podwójna,  

127,4 UMiG 420 420,00 

69 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, posadzki betonowe. 

18,26 UMiG 51 128,00 

70 Kłoda 51 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z 
nieużytkowym 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 49 000,00 

71 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 1 007 160,00 

72 Tarnowa Łąka 79 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny - 
drewniany (pow. 47 m2), część z 
nieużtkowanym 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 284 200,00 
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73 Jabłonna 6 

Budynek mieszkalny – 6 lokali komunalnych, 
dwukondygnacyjny + strych, murowany z 
cegieł silikatowych, dach pokryty 
blachodachówką, podpiwniczony, ocieplony, 
malowany, nieotynkowany, stropy drewniane, 
lata budowy 20-30,  

354,5 UMiG 1 169 850,00 

74 Jabłonna 6 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z 
poddaszem nieużytkowym, 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. 

22,66 UMiG 63 448,00 

75 Jabłonna 6 

Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny z 
poddaszem nieużytkowym, 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 57 988,00 

76 Jabłonna 32 

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

68,7 UMiG 226 710,00 

77 Jabłonna 32 

Budynek gospodarczy, jednokondygnacyjny z 
poddaszem nieużytkowym, 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 82 600,00 

78 Nowa Wieś 61 

Budynek mieszkalny – 1 lokal komunalny, 
murowany, tynkowany, stropy drewniane, 
dach dwuspadowy dachówka cementowa 
zakładkowa, jednokondygnacyjny,  

36,5 UMiG 120 450,00 

79 Nowa Wieś 61 
Budynek gospodarczy - jednokondygnacyjny, 
rok budowy: 2000, ściany z płyt betonowych 
ogrodzeniowych. 

10 UMiG 28 000,00 

80 
Rydzyna, ul. 
Wyspiańskiego 6a 

Budynek socjalno-sanitarny (pow. 111,96 m2) 
przy kompleksie boisk sportowych "ORLIK", 
oddany do użytku w 2010, 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-poż. 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 335 880,00 

81 Rojęczyn 17a 

Budynek sanitarno-szatniowy przy boisku 
ORLIK, oddany do użytku w 2011 r., w 
budynku mieści się magazyn sprzętu 
gospodarczo-sportowego, szatnie, zespół 
higieniczno-sanitarny. 

111,96 UMiG 335 880,00 
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82 Dąbcze, dz. nr 213/4 

Budynek środowiskowej sali sportowej 
wybudowany w 2012 r., jednokondygnacyjny, 
ściany z pustaków ceramicznych + ocieplenie 
styropianem, dach Sali głównej z blachy, w 
części administracyjnej stropodach kryty 
papą, instalacje: wod-kan., gaz, prąd, 
budynek znajduje się na terenie ogrodzonym.  

702,56 UMiG 1 379 392,00 

83 Robczysko 31 

Świetlica Wiejska – budynek na fundamentach 
betonowych, Ściany zewnętrzne o konstrukcji 
drewnianej z płaszczem zewnętrznym z desek 
zaimpregnowane  przeciwgrzybicznie i 
przeciw pożarniczo, Dach czterospadowy o 
konstrukcji drewnianej,  Więźba dachowa z 
drewna sosnowego, impregnowanego 
środkiem ogniochronnym, pokrycie dachu z 
blachy stalowej powlekanej dachówkowej w 
kolorze czerwieni ceglanej,  stropodach  nad 
częścią sanitarną od góry: Dachówka w 
kolorze ceglasto-czerwonym, laty sosnowe, 
Podłoża w posadzkach, Wykończenie 
posadzki w części sanitarnej z płytek 
granitognejsowych na kleju, Ścianki działowe 
z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu 
stalowym   z wkładka   z wełny mineralnej 

106,65 UMiG 191 970,00 

84 Rojęczyn 17 

Budowa: schyłek XVIII w., budynek szkolny, 
murowany, 2- kondygnacyjny, stropy kleina- 
żelbetonowe, dach drewniany dwuspadowy 
kryty dachówką, drogi ewakuacyjne, podst. 
sprzęt p.- poż, zabezpieczenia 
antywłamaniowe: kraty w oknach 

450 
Szkoła 

Podstawowa 
1 575 000,00 

85 Rojęczyn 17 

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-poż, zabezpieczenia 
antywłamaniowe: alarm, kraty w oknach i 
drzwiach  

560,12 
Szkoła 

Podstawowa 
1 960 420,00 

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

754,9 
Szkoła 

Podstawowa 
Dąbcze 

2 687 364,00 

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

426 
Szkoła 

Podstawowa 
Dąbcze  

1 491 000,00 

88 Dąbcze 50 Budynek gospodarczy, 1-kondygnacyjny   
Szkoła 

Podstawowa 
Dąbcze  

80 000,00 

89 
Rydzyna, Ul. 
Wolności 15 

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

367,83 

Szkoła 
Podstawowa i. 

17 Pułku 
Ułanów Wlkp. 

1 324 188,00 

90 
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. 

1 429 560,00 

91 
Rydzyna, Ul. 
Zamkowa 3 

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

920 

Szkoła 
Podstawowa i. 

17 Pułku 
Ułanów Wlkp. 

3 312 000,00 

92 
Rydzyna, Ul. 
Wolności 15 

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

500 

Szkoła 
Podstawowa i. 

17 Pułku 
Ułanów Wlkp. 

1 400 000,00 

93 
Rydzyna, Ul. 
Zamkowa 2 

Budynek gospodarczy, murowany, dach 
drewniany kryty papą 

37 

Szkoła 
Podstawowa i. 

17 Pułku 
Ułanów Wlkp. 

103 600,00 
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94 
Rydzyna, Ul. 
Zamkowa 3 

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

87 

Szkoła 
Podstawowa i. 

17 Pułku 
Ułanów Wlkp. 

243 600,00 

95 
Rydzyna Ul. 
Zamkowa 3 

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

70 

Szkoła 
Podstawowa i. 

17 Pułku 
Ułanów Wlkp. 

196 000,00 

96 
Rydzyna, ul. 
Wolności 14 a 

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

1 229,25 

Szkoła 
Podstawowa i. 

17 Pułku 
Ułanów Wlkp. 

4 302 375,00 

97 
 Rydzyna, Pl. 
Dąbrowskiego 1 

Budynek murowany 4 kondygnacyjny, dach 2 
spadowy kryty dachówką 

304,31 
Przedszkole 
Publiczne w 

Rydzynie 
1 065 085,00 

98 Kłoda 52 
Budynek murowany 2 kondygnacyjny, dach 2 
spadowy kryty dachówką 

165 
Przedszkole 
Publiczne w 

Rydzynie 
577 500,00 

99 Dąbcze 31 
Budynek murowany 2 kondygnacyjny, dach 2 
spadowy kryty dachówką 

198 
Przedszkole 
Publiczne w 

Rydzynie 
693 000,00 

100 Dąbcze 
Budynek gospodarczy murowany , dach 
płaski kryty papą 

44 
Przedszkole 
Publiczne w 

Rydzynie 
123 200,00 

101 
Pl. Zamkowy 6, 
64-130 Rydzyna 

Budynek z roku 1783, murowany, 
otynkowany, jednopiętrowy, dach spadzisty, 
kryty dachówką karpiówką, konstrukcja 
dachu, stropów i schody drewniane, 
ogrzewanie piecowe, instalacja elektryczna, 
wod-kan, gazowa- przyłącze. Obiekt wpisany 
do rejestru zabytków . 

132,80 

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Plac Zamkowy 

6 

464 800,00 

    
Razem: 72 159 950,00 
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Wykaz nr 2 

Wykaz sprzętu elektronicznego  
(użyczonego/użytkowanego na podstawie umów cywilnoprawnych) 

 

Sprzęt elektroniczny - użyczony/dzierżawiony - Wyposażenie w ramach programu „eSzkoła wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca 
Encyklopedia Wielkopolan” prowadzonego przez Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej – jednostka użytkująca: SP w 

Kaczkowie 

L.p. Kod Nazwa Liczba 
Cena 

jednostkowa 
brutto 

Suma 
ubezpieczenia 

Data 
przyjęcia 

Sprzęt do budowy sieci bezprzewodowej 22 630,00 zł   

1 
Linkbasic 22U 
600x800 

Linkbasic szafa stojąca rack 
22U 600x800mm czarna 

1 1 350,00 zł 1 350,00 zł 12.2013 

2 OR1500ELCDRM1U UPS OR1500ELCDRM1U 1 1 550,00 zł 1 550,00 zł 12.2013 

3 
Cisco1921-‐SEC/K9 
aDSL 

Router z VPN i Firewall z 
funkcjonalnością aDSL 

1 4 450,00 zł 4 450,00 zł 12.2013 

4 Cisco SLM2024PT 
Przełącznik Cisco SLM2024PT 
PoE 

1 1 765,00 zł 1 765,00 zł 12.2013 

5 
Meru MC1550-‐10-‐
VE 

Wirtualny Kontroler WiFi 1 2 560,00 zł 2 560,00 zł 12.2013 

6 Meru AP1010i Punkt dostępowy AP 1010i 5 1 011,00 zł 5 055,00 zł 12.2013 

7 
Fujitsu PRIMERGY 
RX100 

Serwer Fujitsu PRIMERGY 1 5 900,00 zł 5 900,00 zł 12.2013 

Laboratorium projektowe 13 650,00 zł   

1 ThinkPad L430 
Notebook Lenovo ThinkPad 
L430 

2 3 000,00 zł 6 000,00 zł 12.2013 

2 ThinkPad Tablet 2 
Tablet Lenovo ThinkPad Tablet 
2 

3 2 550,00 zł 7 650,00 zł 12.2013 

    Łącznie: 36 280,00 zł   
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Wykaz nr 3 

Pojazdy  

L.p. 
Rodzaj 
pojazdu 

Marka, 
model 

pojazdu 
Nr rej.  Nr VIN 

Rok 
prod. 

Poj. 
silnika 
[ccm3] 

Liczba 
miejsc 

Ładowność 
[kg] 

Właściciel 
Zakres 

ubezpie-
czenia 

Suma 
ubezpie-
czenia w 

PLN 

1 
przyczepa 
ciężarowa 
rolnicza 

Autosan  
D-47 

PLE P381 44214 1979 - - 4500 

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

000529485 

OC - 

2 
przyczepa 
ciężarowa 
rolnicza 

Meprozet 
T0 58 

PLE P380 7862 1990 - - 4000 

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

000529485 

OC - 

3 
samochód 
specjalny 

pożarniczy 

Jelcz 
325/GCBAN 

PLE A744 06975 1984 11100 8 7130 

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

000529485 

OC, NNW - 

4 
samochód 
specjalny 

pożarniczy 

Ford  
Transit 

PLE S137 
GB81NG 

12716 
1973 1688 6 1240 

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

000529485 

OC, NNW - 

5 beczkowóz 
Meprozet 

TN30 
- - 1990 --- - --- 

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

000529485 

OC - 

6 
przyczepa 
ciężarowa 

SANOK 
D 45S 

PLE 89MV 20011 1966 - - 3500 

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

000529485 

OC - 

7 
samochód 
specjalny 

pożarniczy 

JELCZ/STAR 
005 M 

PLE 
41MU 

11548 1988 6842 6 - 

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

000529485 

OC, NNW - 

8 
samochód 
specjalny - 
pożarniczy 

MAN 
TGM 13.280 

PLE 22VN  
WMAN36ZZ 
3AY239792 

2009 6871 6 - 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Rydzynie, 

Kurpińskiego 1, 64-130 
Rydzyna, REGON: 

411549848 

OC, AC, 
NNW 

269 000 

9 
samochód 
osobowy 

Renault 
Trafic 

PLE 34SL 
VF1JLBHB 
68V330026 

2008 1995 9 - 

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

000529485 

OC, AC, 
NNW 

21 000 

10 
ciągnik 
rolniczy 

Kubota 
B 1610 

--- 62068 2007 719 1 - 

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

000529485 

OC, NNW - 

11 
samochód 
specjalny 

pożarniczy 

IVECO  
DAILY 

65C15D 
PLE 2T53 

ZCFC65A0 
035404496 

2002 2800 7 1900 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dąbczu, 
Dąbcze 48, 64-130 
Rydzyna, REGON: 

411143187 

OC, NNW - 

12 
przyczepa 
specjalna 

SAM PLE 2S44 LE1000035 1996 - - 150 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Rydzynie, 

Kurpińskiego 1, 64-130 
Rydzyna, REGON: 

411549848 

OC - 

13 
przyczepa 
specjlna 

pożarnicza 

IFA 
HL900.40 

LEO 4541 27674 1987 - - - 

Gmina Rydzyna, 
Rynek 1, 64-130 

Rydzyna, REGON 
411050735 

OC - 

14 
samochód 
specjalny 

pożarniczy 

Ford 
Transit 

PLE 70RP 
WF0VXXBD 
FV5U25505 

2005 1998 6 1006 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Rydzynie, 

Kurpińskiego 1, 64-130 
Rydzyna, REGON: 

411549848 

OC, AC, 
NNW 

13 500 
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15 
przyczepka 

lekka 
Wiola 
W3 

PLE 74M5 
SUCE2ASA 
4F1001462 

2015 - - 460 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Dąbczu, 
Dąbcze 48, 64-130 
Rydzyna, REGON: 

411143187 

OC - 

16 
przyczepka 

lekka 
Wiola 
W3 

PLE 
80030 

SUCE2ASA 
4H1002393 

2017 - - 750 

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

000529485 

OC, AC 7 500 

17 
specjalny 

ratowniczo-
gaśniczy 

Ford 
Transit 

PLE 
07998 

WF0EXXTT 
GEHC62060 

2017 1995 5 820 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Rydzynie 

Ul. Kurpińskiego 1, 64-
130 Rydzyna 

Regon: 411549848 

OC, AC, 
NNW 

192 000 

 

(*) - 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 
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IV.SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1.  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 

Zakres ubezpieczenia: 

Szkody w mieniu (również polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego mienia), 

znajdującym się w miejscu ubezpieczenia określonym umową ubezpieczenia oraz na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej dla mienia transportowanego, spowodowane niżej wymienionymi zdarzeniami: 

1. pożar, 

2. wybuch, 

3. uderzenie pioruna, 

4. upadek statku powietrznego, 

5. huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 14 m/s, 

6. dym i sadza oraz żarzenie bez widocznego ognia - podlimit 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

7. grad, 

8. deszcz nawalny - o współczynniku natężenia co najmniej 4, w tym zalania przez nieszczelne dachy 

i złącza konstrukcji oraz podtopienie pomieszczeń usytuowanych poniżej punktu zerowego - 

minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 

przez zamawiającego), 

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 poniższych 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 niż wskutek pożaru; 

minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 

przez zamawiającego), 

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 - minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
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w rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych 

podlegających ocenie przez zamawiającego), 

14. uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, również pojazdu należącego do ubezpieczonego lub 

pracowników ubezpieczonego, również szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych - 

minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 

przez zamawiającego), 

15. huk ponaddźwiękowy, 

16. upadające drzewa i konary drzew, słupy, maszty, anteny lub ich części, części innych 

budynków, w tym budynków należących do ubezpieczonego - podlimit 300.000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

17. działanie śniegu lub lodu, w tym zaleganie oraz topnienie, oraz uszkodzenia konstrukcji pod 

ciężarem śniegu lub lodu, 

18. wandalizm, za który uważa się niezwiązane z kradzieżą z włamaniem i/lub rabunkiem celowe 

zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, pracowników oraz inne 

osoby za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym również częściowe rozkradzenie 

pozostawiające ślady użycia siły lub narządzi (dotyczy m.in.: stałych elementów wyposażenia 

budynków, w tym zewnętrznych urządzeń zainstalowanych na budynkach, mienia znajdującego się 

w budynkach, budowli, obiektów małej architektury– minimalny podlimit 20 000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, w tym minimalny podlimit 10.000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla urządzeń zewnętrznych, w 

tym minimalny podlimit 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti (postanowienia odmienne 

w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego); ochrona 

ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy 

niż 30 dni. 

19. przepięcia, za które uważa 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 - 

minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 

przez zamawiającego), 

20. awaria powodująca uszkodzenie, bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia na skutek:  

a. działania człowieka tj. nieostrożność, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, brak 

wprawy, błąd operatora oraz świadome, celowego zniszczenia przez osoby trzecie, 

b. wad produkcyjnych tj. błąd w projektowaniu lub konstrukcji, wady materiału oraz wady 

i usterki fabryczne, 

c. eksploatacji maszyny tj. samoistne uszkodzenie lub zniszczeniu funkcji w drodze 

fizycznego uszkodzenia poszczególnych elementów przez np. siły odśrodkowe, 
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eksplozję lub implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjno-

pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie itp., 

d. niewłaściwego działania prądu elektrycznego, tj. zwarcie (spięcie), uszkodzenie izolacji, 

itp., 

minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 

przez zamawiającego) 

21. stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych, tj. szyb okiennych i drzwiowych, 

oszklenia ściennego i dachowego, paneli solarnych, szyldów, neonów, tablic świetlnych, oszklenia 

lamp – minimalny podlimit 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 

przez zamawiającego); 

22. wypadek środka transportu - podlimit 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, 

23. prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacji – minimalny podlimit 100.000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk 

dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego);. 

 

Koszty dodatkowe - niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe nie 

zaliczane w poczet sumy ubezpieczenia: 

1. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej lub ewakuacji 

(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 (jeżeli środki te były właściwe, 

chociażby okazały się nieskuteczne) 

3. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie 

z kosztami rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości oraz kosztami restytucji mienia przez 

profesjonalne podmioty zewnętrzne,  

4. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, ekspertów, w tym koszty niezbędnej do naprawienia szkody 

dokumentacji projektowej 

 

Limit na koszty dodatkowe (pkt. 1-4) – 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia bez względu na wartość szkody. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 

 budynki użyteczności publicznej, mieszkalne, gospodarcze i magazynowe, wraz z lokalami 

mieszkalnymi oraz usługowymi stanowiącymi składową część budynku, wraz z nakładami 

inwestycyjnymi i adaptacyjnymi, z wbudowanymi stałymi elementami budynku m.in instalacjami, 

sieciami i urządzeniami oraz przyłączami i sieciami zewnętrznymi,  

- w tym budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji częściowo lub trwale;  

- w tym budynki w trakcie przebudowy, remontu i modernizacji, których realizacja:  
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• nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 

• prowadzona jest przez lub na zlecenie ubezpieczonego w obiektach oddanych do 

użytkowania/eksploatacji, 

• wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, z zastosowaniem metod i technologii właściwych dla  rodzajowych, 

• nie wymaga pozwolenia na budowę w myśl prawa budowlanego 

bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania (wg KŚT, wg ksiąg 

inwentarzowych ilościowych lub wartościowych); 

 nakłady adaptacyjne w nieruchomościach innych jednostek organizacyjnych oraz obcych bez 

względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania (wg KŚT, wg ksiąg inwentarzowych 

ilościowych lub wartościowych); 

 budowle (rurociągi sieci rozdzielczej oraz lokalne linie rozdzielcze, ulice i drogi, budowle sportowe 

i rekreacyjne, mosty, przepusty, obiekty inżynierii lądowej i wodnej pozostałe, m. in., pomniki, 

tablice pamiątkowe, ogrodzenia, wiaty przystankowe, pionowe oznakowanie dróg, oświetlenie 

uliczne oraz drogowe, place zabaw, itp.) bez względu na sposób zewidencjonowania, 

zaksięgowania (wg KŚT, wg ksiąg inwentarzowych ilościowych lub wartościowych) 

 maszyny, urządzenia, wyposażenie rozumiane jako wszelkie mienie nie będące budynkiem oraz 

budowlą (grupy 3-8, bez pojazdów mechanicznych KŚT oraz mienie nie widniejące w wykazie 

środków trwałych) w tym mienie niskocenne,  

- w tym sprzęt elektroniczny, komputerowy i biurowy rozumiany jako urządzenie elektroniczne 

wraz z oprogramowaniem, jeśli było ono zakupione dla tego właśnie urządzenia, 

oprogramowania, wyposażenie placówek oświatowych, w tym zbiory biblioteczne – księgozbiór 

oraz zbiory multimedialne,  

- w tym elementy wyposażenia trwale zamontowane na zewnątrz budynków i budowli; urządzenia 

i wyposażanie trwale zamontowane poza budynkami;  

- urządzenia i wyposażenie użytkowane poza budynkami oraz w trakcie transportowania na 

terenie RP,  

- w tym mienie czasowo wyłączone z eksploatacji, niezainstalowane, składowane,  

bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania (wg KŚT, wg ksiąg 

inwentarzowych ilościowych lub wartościowych), 

 mienie osób trzecich – mienie osobiste pracowników, uczniów, wychowanków, mienie użyczone, 

dzierżawione, najmowane, w tym sprzęt elektroniczny, komputerowy, biurowy, itp., 

 

System ubezpieczenia: 

sumy stałe: 

- wg wartości odtworzeniowej: budynki wg wykazu nr 1, maszyny, urządzenia, wyposażenie, 

mienie osób trzecich - Sprzęt elektroniczny (zgodnie z wykazem nr 2) 

 

pierwsze ryzyko, limity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 

- wg wartości odtworzeniowej: nakłady adaptacyjne, budowle 



 

22 

 

- wg wartości rzeczywistej: mienie osób trzecich 

 

Ograniczenia odszkodowawcze: 

Franszyza integralna: brak 

Franszyza redukcyjna i udział własny: brak 

 

2.  Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

Zakres ubezpieczenia: 

Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe na skutek dokonania lub usiłowania dokonania 

kradzieży z włamaniem oraz rabunku, a także dewastacji: 

1. Kradzież z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z 

zamkniętego lokalu lub schowka lub samochodu po usunięciu istniejącego zabezpieczenia 

przy użyciu siły lub narzędzi, albo też w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem 

podrobionym, dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z 

innego lokalu lub w wyniku rabunku, a także zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który 

ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczony przy zastosowaniu należytej 

staranności, nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być użyte 

jako środki dowodowe. Przez zabezpieczenie drzwi należy rozumieć jeden sprawny zamek 

patentowy lub samochodowy lub kłódkę. Przez zabezpieczenie otworów okiennych należy 

rozumieć poprawnie osadzone, zamknięte okna, nie dające się otworzyć z zewnątrz bez 

pozostawienia śladów. 

2. Rabunek - zabór lub próba zaboru ubezpieczonego mienia przy użyciu przemocy fizycznej 

lub groźby jej natychmiastowego użycia 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 (również podczas przewożenia, 

przenoszenia mienia pomiędzy lokalizacjami oraz użytkowania mienia poza lokalizacjami).  

3. Dewastacja - rozmyślne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 

przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp na skutek kradzieży z włamaniem i 

rabunku lub próby kradzieży z włamaniem i rabunku. 

4. Kradzież zwykła - zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający widocznych 

śladów włamania z niezabezpieczonego lokalu, schowka lub samochodu, o którym 

powiadomiono Policję w ciągu 24 godz. od powzięcia informacji o zdarzeniu; minimalny 

podlimit 5 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 

zamawiającego). 

 

Koszty dodatkowe: - niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe nie 

zaliczane w poczet sumy ubezpieczenia: 

- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
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- koszty naprawy zabezpieczeń, w tym uszkodzonych drzwi i okien 

 

Limit na koszty dodatkowe - 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia bez względu na wartość szkody. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 

 stałe elementy budynków, nakłady adaptacyjne w nieruchomościach innych jednostek 

organizacyjnych oraz obcych, bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania 

(wg KŚT, wg ksiąg inwentarzowych ilościowych lub wartościowych) 

 maszyny, urządzenia, wyposażenie rozumiane jako wszelkie mienie nie będące budynkiem oraz 

budowlą (grupy 3-8, bez pojazdów mechanicznych KŚT oraz mienie nie widniejące w wykazie 

środków trwałych) w tym mienie niskocenne,  

- w tym sprzęt elektroniczny, komputerowy i biurowy rozumiany jako urządzenie elektroniczne 

wraz z oprogramowaniem, jeśli było ono zakupione dla tego właśnie urządzenia, 

oprogramowania, wyposażenie placówek oświatowych, w tym zbiory biblioteczne – księgozbiór 

oraz zbiory multimedialne,  

- w tym elementy wyposażenia trwale zamontowane na zewnątrz budynków i budowli; urządzenia 

i wyposażanie trwale zamontowane poza budynkami;  

- urządzenia i wyposażenie użytkowane poza budynkami oraz w trakcie transportowania na 

terenie RP,  

- w tym mienie czasowo wyłączone z eksploatacji, niezainstalowane, składowane,  

bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania (wg KŚT, wg ksiąg 

inwentarzowych ilościowych lub wartościowych), 

 mienie osób trzecich – mienie osobiste pracowników, uczniów, wychowanków, mienie użyczone, 

dzierżawione, najmowane, w tym sprzęt elektroniczny, komputerowy, biurowy, itp., 

 gotówka. 

 

System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez wygaśnięcia 

umowy po szkodzie, z wygaśnięciem umowy po wyczerpaniu limitu, limity na jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie ubezpieczenia 

- wg wartości odtworzeniowej: stałe elementy budynków, nakłady adaptacyjne, maszyny, 

urządzenia, wyposażenie, mienie osób trzecich – sprzęt elektroniczny (zgodnie z wykazem  

nr 2) 

- wg wartości rzeczywistej: mienie osób trzecich 

- wg wartości nominalnej: gotówka 

 

Ograniczenia odszkodowawcze:  

franszyza integralna: brak 

franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 
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3.  Ubezpieczenie sprzętu strażackiego 

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, uniemożliwiającego dalsze spełnianie 

zamierzonych funkcji. W tym szkody na skutek kradzieży z włamaniem. Przez zabezpieczenie drzwi 

należy rozumieć jeden sprawny zamek patentowy lub samochodowy lub kłódkę. Przez zabezpieczenie 

otworów okiennych należy rozumieć poprawnie osadzone, zamknięte okna, nie dające się otworzyć z 

zewnątrz bez pozostawienia śladów.  

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej ryzyka nazwane wyszczególnione w 

ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

 

Zakres ochrony dodatkowo obejmuje szkody powstałe w wyniku:  

 załadunku, rozładunku oraz transportu na terenie RP; 

 wypadek środka transportu; 

podlimit 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: specjalistyczny sprzęt strażacki, również użytkowany podczas akcji 

ratowniczych, podczas ćwiczeń, szkoleń, zawodów, pokazów; zamontowany na stałe w pojazdach 

strażackich oraz nie podlegający stałemu montażowi stanowiący własność Gminy Rydzyna oraz 

jednostek OSP – bez względu na sposób zewidencjonowania, zaksięgowania. 

System ubezpieczenia – sumy stałe wg wartości odtworzeniowej.  

Ograniczenia odszkodowawcze:  

- franszyza integralna: brak 

- franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 

 

4.  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Rydzyna 

Zakres ubezpieczenia: 

Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną w statucie Gminy 

Rydzyna i statutach ubezpieczonych jednostek, 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, ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody 

wyrządzonej osobie trzeciej przez spowodowanie: śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

(szkoda na osobie), uszkodzenia, zniszczenia mienia lub określonego w pieniądzu uszczerbku 

majątkowego (szkoda majątkowa), w tym również za szkody wynikające z niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania z włączeniem szkód wyrządzonych przez podwykonawców - z 

prawem do regresu. 
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Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania w granicach odpowiedzialności 

cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nie więcej 

jednak niż do wysokości przyjętej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Odpowiedzialność 

dotyczy również szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego lub osób, za które 

ponosi odpowiedzialność - personel zatrudniony (świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz 

umów innych niż umowa o pracę) oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami 

świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez 

wolontariuszy, osoby odbywające praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w 

okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednak przed upływem ustawowego 

terminu przedawnienia. 

 

Odpowiedzialność cywilna obejmuje szkody powstałe między innymi: 

- w następstwie wykonywania określonych ustawami zadań publicznych o charakterze 

ponadgminnym, w tym zadań wykonywanych przez tworzone jednostki organizacyjne i inne 

podmioty, z którymi Gmina zawarła stosowne umowy, w zakresie m.in.:  

• edukacji publicznej, 

• promocji i ochrony zdrowia, 

• pomocy społecznej, 

• organizowania transportu zbiorowego i utrzymywania dróg publicznych, 

• kultury i ochrony dóbr kultury, 

• kultury fizycznej i turystyki, 

• geodezji, kartografii i katastru, 

• gospodarki nieruchomościami, 

• administracji architektoniczno-budowlanej, 

• gospodarki wodnej, 

• ochrony środowiska i przyrody, 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

• utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych. 

 

- w następstwie zawierania porozumień w sprawie powierzenia prowadzenia zadań 

publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, 

- w następstwie wykonywania zadań z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia 

wyborów powszechnych oraz referendów, 

- w następstwie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, w wyniku 

zawartych porozumień z organami administracji rządowej. 
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Dla powyższego zakresu zakład ubezpieczeń wprowadza ograniczenie odpowiedzialności w postaci 

podlimitów określonych dla następujących ryzyk: 

 

 

OC z tytułu zarządzania drogami – wszelkie szkody 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 zaniżenia, 

- śliskiej nawierzchni, w tym śliskości zimowej, 

- nienależytego utrzymania zimowego pasa drogowego, 

- przeszkód w postaci wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów porzuconych lub 

naniesionych na jezdnie, chodniki, w tym także 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 nienależycie działające urządzenia odprowadzające wodę z pasa 

drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi przez rowy odwadniające w 

przypadku wystąpienia deszczu nawalnego 

- braku lub uszkodzenia włazów kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych lub 

nieodpowiednio uregulowaną wysokością,  

- zieleni rosnącej w pasie drogowym (spadające lub leżące 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 użyciem 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,  

- szkód powstałych w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia 

odprowadzające wodę z pasa drogowego, w tym również nienależytym odwodnieniem drogi 

przez rowy odwadniające w przypadku wystąpienia  deszczu nawalnego, 
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- szkód powstałych w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te 

nie były oznakowane zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach 

oraz innych aktualnych przepisach, 

 

Ubezpieczony zobowiązuje się do: 

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, 

- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla 

korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,  

- usuwania zagrożeń, o których mowa powyżej, w ciągu 48 godzin od przyjętej i 

potwierdzonej na piśmie wiadomości, 

- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad 

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych 

obowiązujących u ubezpieczonego. 

- podlimit 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

 

OC z tytułu czystych strat finansowych - wszelkie szkody polegające na spowodowaniu określonego 

w pieniądzu uszczerbku majątkowego, w tym szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy 

publicznej. 

- minimalny podlimit 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej - wszelkie szkody 

wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej, w tym przez niezgodne z prawem działanie 

lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej - odpowiedzialność na podstawie art. 417 

Kodeksu Cywilnego. 

- minimalny podlimit 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

  

OC z tytułu zalań i przepięć – wszelkie szkody powstałe m.in.: 

- w następstwie działania, eksploatacji lub awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych 

oraz centralnego ogrzewania (zalania), 

- w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także 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). 

- minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 
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OC za szkody w związku z wynajmowaniem pomieszczeń – wszelkie szkody powstałe w związku z 

wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczeniem lub wynikłe z innego stosunku prawnego bądź umowy 

nienazwanej pomieszczeń osobom trzecim w budynkach własnych  

- minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC najemcy – szkody rzeczowe w nieruchomościach, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu, lub innego stosunku prawnego. 

- minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC za szkody w mieniu użytkowanym - szkody rzeczowe, w rzeczach ruchomych, z których 

Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej 

podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. 

- minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC za szkody w mieniu osób trzecich – szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym 

lub chronionym przez ubezpieczonego. 

- minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC pracodawcy - wszelkie szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe w związku z 

wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w tym szkody w 

pojazdach. 

- minimalny podlimit 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC organizatora imprez – wszelkie szkody powstałe w związku z organizowaniem lub 

współorganizowaniem imprez, w tym imprez masowych, niepodlegających obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC organizatorów imprez masowych. 

- minimalny podlimit 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych - wszelkie szkody spowodowane zatruciami 

pokarmowymi i ich następstwami, również w przypadku świadczenia usługi cateringu przez jednostki 

posiadające zaplecze gastronomiczne, w tym szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych. 

- minimalny podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 
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OC z tytułu zakażeń medycznych – wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem zabiegów 

medycznych w gabinetach zabiegowych, w tym zakażenia: m. in. wirusowym zapaleniem wątroby 

(żółtaczka) oraz wirusem HIV (AIDS), w tym szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych. 

- minimalny podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC organizatora wycieczek / obozów - wszelkie szkody spowodowane w związku z organizacją 

obozów oraz wycieczek szkolnych, krajoznawczo-turystycznych i innych, których organizatorem, bądź 

współorganizatorem są ubezpieczone jednostki. 

- minimalny podlimit 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC za pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu – wszelkie szkody powstałe w 

związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdów 

- minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC za szkody w środowisku – wszelkie szkody powstałe na skutek nagłego, przypadkowego i 

niemożliwego do przewidzenia przedostania się do środowiska substancji niebezpiecznej. 

- minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

OC za szkody w mieniu powierzonym –szkody rzeczowe w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi 

(m.in. naprawy, czyszczenia, modernizacji), dotyczy w szczególności mienia przyjmowanego do 

wykonania usługi przez warsztaty szkolne, w tym pojazdy. 

- minimalny podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego) 

 

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 zapobieżenie 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 w rocznym okresie 

ubezpieczenia 
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Suma gwarancyjna: 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 

Ograniczenia odszkodowawcze:  

- franszyza integralna: brak 

- franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 

 
2) obowiązkowe ubezpieczenie OC zarządcy nieruchomości 

Zakres ubezpieczenia: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego 

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

 

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 w rocznym 

okresie ubezpieczenia 

 

3) ubezpieczenie OC jednostek OSP 

Zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna jednostek OSP oraz ich członków wobec osób trzecich za szkody będące 

następstwem czynu niedozwolonego w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem, 

w tym z tytułu posiadania specjalistycznego mienia pożarniczego, w tym pontonu z silnikiem. 

 

Przedmiot ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w związku z wykonywanymi czynnościami 

związanymi z działalnością OSP, min. czynnościami ratowniczo - gaśniczymi oraz innymi określonymi 

w statucie jednostki OSP. 

 

Ubezpieczony: 

Jednostki OSP na terenie Gminy Rydzyna: 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzynie 

Ul. Kurpińskiego 1, 64-130 Rydzyna 
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REGON: 411549848 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Kaczkowie 

Kaczkowo 29, 64-130 Rydzyna 

REGON: 300350268 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbczu 

Dąbcze 47A, 64-130 Rydzyna 

REGON: 411143187 

• Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonnie 

Jabłonna 9A, 64-130 Rydzyna 

REGON: 300335180 

 

Suma gwarancyjna: 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 

Ograniczenia odszkodowawcze:  

- franszyza integralna: brak 

- franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 

 

4) Ubezpieczenie OC Wspólnoty Mieszkaniowej 

Zakres ubezpieczenia: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za szkody osobowe  

i rzeczowe wraz z ich następstwami, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności (zgodnie  

z kodeksem cywilnym, Ustawą o własności lokali (Dz.U. z 2000r, nr 80 poz.903 z późn. zm), innymi 

przepisami prawa) i posiadaniem mienia. 

Właściciele i lokatorzy poszczególnych lokali w budynkach wchodzących w skład Wspólnoty są 

traktowani jako osoby trzecie w stosunku do Ubezpieczonego, tj. Wspólnoty. 

 

Dla powyższego zakresu zakład ubezpieczeń wprowadza ograniczenie odpowiedzialności w postaci 

podlimitów określonych dla następujących ryzyk: 

 

OC wobec członków wspólnoty - szkody wyrządzone przez wspólnotę członkowi wspólnoty. 

Limit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (dla szkód 

rzeczowych, dla szkód osobowych odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej) 

 

OC z tytułu zalań i przepięć -szkody powstałe m.in.: 

- w następstwie działania, eksploatacji lub awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz 

centralnego ogrzewania (zalania), 

- w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także nieszczelnych złącz 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). 
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Limit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (dla szkód 

rzeczowych, dla szkód osobowych odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej) 

 

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 

zapobieżenie 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 – 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 

 

Suma gwarancyjna: 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 

Ograniczenia odszkodowawcze:  

- franszyza integralna: brak 

      -      franszyza redukcyjna lub udział własny: brak 

 

5.  Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków  

Zakres ubezpieczenia: 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków, zawałów serca oraz krwotoków śródmózgowych podczas 

wykonywania czynności statutowych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Rydzyna, 

polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub 

śmierć ubezpieczonego. 

1) Śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia dla 

członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowych drużyn pożarniczych na terenie Gminy Rydzyna: 

- śmierć w następstwie NW, zawału serca, krwotoku śródmózgowego – suma 

ubezpieczenia 20 000 PLN, 

- trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie NW, zawału serca, krwotoku 

śródmózgowego – suma ubezpieczenia 20 000 PLN (1% sumy ubezpieczenia za każdy 

1% uszczerbku na zdrowiu), 

- 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 odmrożenia – suma ubezpieczenia 2 000 PLN, 

- jednorazowe świadczenie za pobyt w szpitalu – suma ubezpieczenia 1 000 PLN.  
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2) Świadczenie przysługujące członkowi ochotniczej straży pożarnej w oparciu o art. 26 Ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (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: 

1) 4 jednostki OSP (w tym Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz Kobiece Drużyny Pożarnicze), 

2) Gmina Rydzyna w zakresie roszczeń 67 osób – członków OSP. 

System ubezpieczenia:  

A. Suma ubezpieczenia na osobę – polisa bezimienna. 

B. Suma ubezpieczenia na osobę – polisa imienna. 

 

 

6.  Ubezpieczenia komunikacyjne 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

 

Zakres ubezpieczenia: 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 z późn. zm.). 

 

Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy w Zakresie ryzyk dodatkowych 

podlegających ocenie przez zamawiającego. 

 

2. Ubezpieczenie Autocasco 

- zakres terytorialny ubezpieczenia – terytorium RP, chyba, że OWU zakładu ubezpieczeń 

przewidują standardowo szerszy zakres; 

- suma ubezpieczenia (wartość rynkowa pojazdu z VAT) w oparciu o INFO-EKSPERT / 

EUROTAX, dla pojazdów nowo zakupionych wartość z faktury zakupu; 

- zakres ubezpieczenia pełny z ryzykiem kradzieży; 

- 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; 

-  włączenie pojazdu do ubezpieczenia w oparciu o oświadczenia o braku uszkodzeń; 

- likwidacja szkód w oparciu o AUDATEX; 

- franszyza integralna: maksymalnie 500,00 PLN w każdej szkodzie (postanowienia odmienne 

w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
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3. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 

- suma ubezpieczenia – 10.000 PLN na osobę, 

- śmierć w wyniku wypadku – 100% sumy ubezpieczenia, 

- uszczerbek na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. 

 

Klauzule polisowe do powyższych ryzyk – Klauzule obligatoryjne (nie dotyczą ubezpieczeń 

obowiązkowych) 

KLAUZULA WARTOŚCI MIENIA (do ubezpieczeń 1, 2,) - zakład ubezpieczeń oświadcza, że akceptuje 

poniższe definicje oszacowywania wartości ubezpieczonego mienia:  

 Wartość odtworzeniowa - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia, bez względu 

na stopień zużycia, do stanu nowego lecz nieulepszonego, odpowiadająca kosztom remontu lub 

odbudowy z uwzględnieniem tych samych wymiarów, materiałów i technologii (o ile to możliwe), 

konstrukcji i standardu wykończenia, kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego 

przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej 

zbliżonych parametrach, powiększona o koszt transportu, dojazdu, montażu, cła, demontażu, 

usunięcia wywozu i utylizacji pozostałości, itp. (jeżeli występują). W przypadku nie odtwarzania 

mienia odszkodowanie odpowiada wartości rzeczywistej mienia sprzed szkody. Jednocześnie 

zakład ubezpieczeń oświadcza, iż akceptuje zastosowane wartości odtworzeniowe mienia i tym 

samym postanowienia OWU dotyczące niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania. 

 Wartość rzeczywista - wartość odtworzenia mienia pomniejszona o faktyczne zużycie. 

KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA (dla ubezpieczeń 1) - zakład ubezpieczeń 

oświadcza, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą 

rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia, dla których wystąpiło 

niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze 

względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna 

suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w 

systemie na pierwsze ryzyko.  

Minimalny limit 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 

zamawiającego) 

 

KLAUZULA LIKWIDACJI DROBNYCH SZKÓD (dla ubezpieczeń 1, 2) - zakład ubezpieczeń 

oświadcza, iż w przypadku wystąpienia szkody, której szacowana wartość nie przekroczy 5 000,00 

PLN na dzień jej powstania, Ubezpieczony ma prawo do samodzielnej likwidacji szkody sporządzając 

uprzednio pisemny protokół zawierający: 

- datę wystąpienia szkody, 

- przyczynę powstania szkody  
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- wykaz uszkodzonego mienia 

- opis zdarzenia z uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 

- dokumentację fotograficzną. 

Po dokonaniu naprawy / odtworzenia mienia do stanu sprzed powstania szkody Ubezpieczony 

zobowiązany jest zgłosić szkodę oraz dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń dokumenty niezbędne do 

podjęcie decyzji o wypłacie odszkodowania: 

- faktury za naprawę / odtworzenie mienia do stanu sprzed powstania szkody (faktury naprawy, 

zakupu), 

- kosztorys/ oferta naprawy, 

KLAUZULA VAT (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 6) - zakład ubezpieczeń oświadcza, że 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 niż kwota podatku, która rzeczywiście podlegała odliczeniu, gdy 

ubezpieczonemu przysługiwało odliczenie podatku VAT przy nabyciu przedmiotu ubezpieczenia. 

KLAUZULA LOKALIZACYJNA (do ubezpieczeń 1, 2) - zakład ubezpieczeń udziela automatycznej 

ochrony ubezpieczeniowej dla nowych lokalizacji przejętych w użytkowanie, na podstawie umowy lub 

odpowiedniego tytułu prawnego, bez konieczności zgłoszenia. 

KLAUZULA INWESTYCYJNA (do ubezpieczeń 1, 2) - zakład ubezpieczeń udziela automatycznej 

ochrony ubezpieczeniowej dla wszelkich nakładów adaptacyjnych, mienia remontowanego i 

modernizowanego oraz inwestycji tj. rzeczy nabywanych przez Ubezpieczającego podczas trwania 

umowy ubezpieczenia na podstawie umów sprzedaży, bądź innych umów, na mocy których powstaje 

po stronie Ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, najem, użytkowanie etc.) od dnia 

zawarcia umowy w odniesieniu do takiej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź 

innego prawa na ubezpieczającego, tj. wpisu do ewidencji, bez konieczności zgłoszenia i rozliczenia 

składki jeśli wartość inwestycji nie przekracza 1 000 000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia, w 

innym przypadku zgłoszenie i rozliczenie składki nastąpi w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego 

okresu ubezpieczenia. 

 

KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU, STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH 

(do ubezpieczeń 1) - Zakład ubezpieczeń oświadcza, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza 

się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową w 

zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych będących następstwem aktów terroryzmu, 

strajków, rozruchów, zamieszek społecznych. 

Minimalny limit 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
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KLAUZULA REPREZENTANTÓW (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4) – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za 

szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego 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) – 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 niż umowa o pracę) oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego ani osobami 

świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż 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, również w 

przypadku wyrządzenia szkody na skutek rażącego niedbalstwa. 

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  

 

KLAUZULA SZKÓD WZAJEMNYCH (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 6) – zakład ubezpieczeń odpowiada 

za szkody w mieniu lub na osobie mogące skutkować powstaniem roszczenia pomiędzy 

ubezpieczonymi jednostkami. 

 

KLAUZULA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RYZYKA (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4, 6) – zakład 

ubezpieczeń uznaje, że podczas zawierania umowy ubezpieczenia, były mu znane wszystkie 

okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka, chyba że pewne informacje zostały świadomie 

zatajone. 

 

KLAUZULA ISTNIEJĄCYCH ZABEZPIECZEŃ (dla ubezpieczeń 1, 2)– zakład ubezpieczeń uznaje, iż 

istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych są wystarczające pod 

warunkiem ich sprawności i stosowania. 
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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 Zwiększenie podlimitów w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 

_ 

1.1 
deszcz nawalny - podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia  
4 

1.2 szkoda wodociągowa – podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie ubezpieczenia  
4 

1.3 uszkodzenie urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 

ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej itp. - podlimit 200 000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

4 

1.4 uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie -  podlimit 200 000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
4 

1.5 wandalizm - podlimit 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia, w tym podlimit 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla urządzeń, w tym podlimit 

20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti 

7 

1.6 przepięcia - podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia 
4 

1.7 awaria - podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia 
7 

1.8 stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych, tj. szyb okiennych 

i drzwiowych, oszklenia ściennego i dachowego, paneli solarnych, szyldów, 

neonów, tablic świetlnych, oszklenia lamp – minimalny podlimit 50 000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

4 

1.9 prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacji – podlimit 200 000 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
4 

 

2.  Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

2 Zwiększenie podlimitów w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 
_ 

2.1 kradzież zwykła - podlimit 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia  
9 
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3. Ubezpieczenie sprzętu strażackiego – nie dotyczy 

 

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Rydzyna 

3 Zwiększenie podlimitów w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 

_ 

3.1 OC z tytułu czystych strat finansowych - podlimit 500 000,00 PLN 2 

3.2 OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej - 

podlimit 500 000,00 PLN 

2 

3.3 OC z tytułu zalań i przepięć - podlimit 200 000,00 PLN 1 

3.4 OC w związku z wynajmowaniem pomieszczeń - - podlimit 200 000,00 PLN 1 

3.5 OC najemcy - podlimit 200 000,00 PLN 1 

3.6 OC za szkody w mieniu użytkowanym - podlimit 200 000,00 PLN 1 

3.7 OC za szkody w mieniu osób trzecich - podlimit 200 000,00 PLN 1 

3.8 OC pracodawcy - podlimit 500 000,00 PLN 2 

3.9 OC organizatora imprez - podlimit 500 000,00 PLN 1 

3.10 OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych -podlimit 400 000,00 PLN 1 

3.11 OC z tytułu zakażeń medycznych - podlimit 400 000,00 PLN 1 

3.12 OC organizatora wycieczek/obozów - podlimit 500 000,00 PLN 1 

3.13 OC za pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu  - podlimit 

200 000,00 PLN 

1 

3.14 OC za szkody w środowisku - podlimit 200 000,00 PLN 1 

3.15 OC za szkody w mieniu powierzonym - podlimit 200 000,00 PLN 1 

 

Klauzule polisowe do powyższych ryzyk 

4 Zwiększenie podlimitów w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 

_ 

4.1 KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA (dla ubezpieczeń 1) - limit  

3 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 

8 

4.2 KLAUZULA AKTÓW TERRORYZMU, STRAJKÓW, ROZRUCHÓW, 

ZAMIESZEK SPOŁECZNYCH (do ubezpieczeń 1) - limit 3 000 000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

8 

 

5.      Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – nie dotyczy 

 
6.  Ubezpieczenia komunikacyjne 

1. Ubezpieczenie OC 

5 Dodatkowe świadczenia w ramach zawartej umowy - 

5.1 pokrycie kosztów holowania pojazdu po kolizji z innym pojazdem do 150 km 5 

5.2 pokrycie kosztów naprawy pojazdu na miejscu po kolizji z innym pojazdem 3 
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5.3 pokrycie kosztów parkowania pojazdu po kolizji z innym pojazdem poza 

godzinami pracy warsztatu (np. w porze nocnej lub w dni wolne od pracy) do 3 dni 

2 

 

2. Ubezpieczenie AC 

6 Ograniczenia odszkodowawcze w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 

Zamawiającego 

- 

6.1 Franszyza integralna: brak 5 

6.2 Franszyza integralna: 300 PLN 2 

3. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów  – NIE DOTYCZY 

 

 
 

 Łączna liczba punktów do uzyskania: 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE - Prawa autorskie  

 

Powyższy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, a w szczególności SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ 

ZAMAWIAJĄCEGO oraz ZAKRES RYZYK DODATKOWYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO stanowią własność 

intelektualną METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. oraz są chronione prawem autorskim, krajowym i zagranicznym.  

 

Wykorzystanie treści, zawartych w OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wymaga zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

W szczególności wykorzystanie zawartych w OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA treści nie może nastąpić w jakimkolwiek celu, będącym 

działalnością konkurencyjną w stosunku do zakresu działania METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.   

 

 


