
 
                                                                                                                       Załącznik nr 5 

          

 

ZAKRES, PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA 

 

I. Opis warunków ubezpieczenia 

 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10% wartości 

zamówienia podstawowego w przypadku: nabycia składników majątkowych w okresie 

trwania umowy, przedłużenia okresu ubezpieczenia lub zaistnienia potrzeby 

rozszerzenia zakresu ubezpieczenia wynikającej z innej przyczyny niż wyżej 

wymienione. 

 

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany 

będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż 

stawki stosowane w zamówieniu podstawowym. 

 

3. Ubezpieczeniem objęte jest mienie będące przedmiotem ubezpieczenia bez względu 

na jego wiek, termin przyjęcia do ewidencji środków trwałych lub przyjęcia               

w użytkowanie oraz mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu 

samoistnym/zależnym (szczególnie na podstawie umów cywilno-prawnych). 

 

4. Ochroną ubezpieczeniową zostają objęte wszystkie składniki majątku, w posiadanie 

których wszedł Zamawiający przed okresem ubezpieczenia wynikającym                    

ze specyfikacji, a po okresie zbierania danych do ubezpieczenia tj. od 01.10.2016r.          

do 31.12.2016 r. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wykaz majątku, o którym 

mowa w terminie 60 dni od początku okresu ubezpieczenia.  

 

5. Wartość zgłoszonego do ubezpieczenia mienia (suma ubezpieczenia) podana jest          

w przypadku: 

- Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie brutto (z podatkiem VAT), 

- Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie netto                     

(bez podatku VAT). 

 

6. W przypadku wystąpienia szkód po każdorazowej wypłacie odszkodowania 

powodującej zmniejszenie sumy ubezpieczenia lub limitu, Wykonawca nie ma prawa 

odmowy doubezpieczenia mienia, a doubezpieczenie po szkodzie będzie następowało 

według stawek wynikających ze złożonej oferty.  

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o bieżącym stanie 

procesu likwidacji zgłoszonych szkód zwłaszcza o zakończeniu likwidacji szkody          

i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania o jego wysokości. 

 

8. Zakres ubezpieczenia opisany w przedmiotowej SIWZ jest zakresem minimalnym.    

W przypadku, gdy w ogólnych warunkach ubezpieczeń Wykonawcy znajdują się inne 

uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy                            

od proponowanego przez Zamawiającego to uregulowania te zostają automatycznie 

włączone do ochrony ubezpieczeniowej.  

 

9. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania do któregokolwiek z ryzyk dodatkowych 

limitów, podlimitów lub klauzul poza wymienionymi, chyba, że byłyby one 

korzystniejsze dla Zamawiającego. 
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II. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  

 

1. Zgłoszone do ubezpieczenia budynki są to budynki murowane z cegły, pustaków, cegły 

glinianej lub bloczków gazobetonu.  

 

2. Konstrukcja dachu zgłoszonych budynków jest w przeważającej części drewniana pokryta 

dachówką, blachą lub papą. Na pozostałych budynkach występuje stropodach betonowy kryty 

papą.   

 

3. Wszystkie budynki mają aktualne przeglądy zgodnie z art.62 ust.1 pkt2 Prawa 

Budowlanego, a stan techniczny zgłoszonych budynków w pełni pozwala na ich użytkowanie 

zgodnie z przepisami prawa.  

 

4. Przeglądy stanu technicznego budynku stanowią podstawę do wykonywania napraw                   

i remontów tychże budynków. Są to remonty: dachów z obróbkami blacharskimi, elewacji 

budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej, przewodów 

kominowych wentylacyjnych i spalinowych oraz pionów i poziomów wodno-

kanalizacyjnych. 

 

5. Zgłoszone do ubezpieczenia budynki nie są położone w strefach zalewowych. 

 

6. Wartość kilku budynków PGKiM podana jest łącznie z ich wyposażeniem w instalacje 

techniczne i urządzenia np. Stacja Dmuchaw. 

 

 

Zakres ubezpieczenia obligatoryjnie obejmuje szkody powstałe w wyniku:  

1. pożaru, 

2. wybuchu, eksplozji 

3. dymu i sadzy, 

4. przypalenia i osmolenia, 

5. uderzenia pioruna,  

6. upadku statku powietrznego, 

7. huraganu (działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/s),  

8. deszczu nawalnego,  

9. gradu,  

10. topnienia śniegu i lodu, ciężaru zalegającego śniegu i lodu (także wskutek 

długotrwałego zalegania), a spowodowane zarówno bezpośrednio w budowlach                    

i budynkach, jak i w mieniu znajdującym się w ich wnętrzu, 

11. obfitych opadów śniegu, które spowodują uszkodzenie konstrukcji budynku oraz 

elementów opierzenia i orynnowania dachu od ciężaru śniegu lub lodu, a także 

powstałe w wyniku rozszczelnienia dachu powstałego podczas zamarzania wody, 

- limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym dwunastomiesięcznym okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 500.000 złotych, 

12. przewrócenia się pod wpływem ciężaru śniegu i lodu mienia sąsiedniego na mienie 

ubezpieczone, 

13. lawiny,  

14. powodzi, za którą uważa się zalanie terenów w wyniku nadmiernych opadów 

atmosferycznych lub w wyniku wystąpienia z brzegów (niezależnie od przyczyny) 

wód płynących lub stojących, 

15. podniesienia się wód gruntowych, 

- limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym dwunastomiesięcznym okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 500.000 złotych, 

16. trzęsienia ziemi,  
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17. zapadania lub osuwania się ziemi,  

18. zalania w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także 

nieszczelnych łącz zewnętrznych budynku oraz dachów, w tym szkody powstałe 

wskutek deszczu (nie tylko nawalnego), gradu, śniegu lub lodu spowodowane 

niewłaściwym stanem technicznym dachu lub innych elementów budynku oraz 

nieumyślnym niezabezpieczeniem lub niewłaściwym zabezpieczeniem otworów 

dachowych, okiennych lub drzwiowych,  

– limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym dwunastomiesięcznym okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 300.000 złotych,  

19. przesiąkania wód przez ściany i posadzkę budynku - o ile przyczyną przesiąkania jest 

zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową, 

20. – limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym dwunastomiesięcznym okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 100.000 złotych,  

21. wydostawania się cieczy lub pary z urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnych        

lub technologicznych, wskutek pęknięcia, uszkodzenia, cofnięcia, awarii lub 

zamarznięcia w/w instalacji znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej 

ubezpieczeniem, 

22. pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w w/w urządzeniach                  

oraz samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych, 

23. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym, 

24. uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego na przedmiot ubezpieczony, 

25. upadających drzew, konarów, budynków lub budowli na przedmiot ubezpieczenia       

– limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym dwunastomiesięcznym okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 1.000.000 złotych, 

26. huku ponaddźwiękowego, 

27. przepięcia, za które uważa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe 

wzrosty napięcia, przekraczające maksymalne dopuszczalne napięcie robocze w sieci 

i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące 

uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia  

– limit 300.000 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym, 

28. katastrofy budowlanej – gwałtowne, niezamierzone zniszczenie obiektu budowlanego 

lub jego części w rozumieniu prawa budowlanego  

– limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym dwunastomiesięcznym okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 1.000.000 złotych. 

29. wandalizmu, za który uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w tym osoby upośledzone umysłowo 

znajdujące się wewnątrz (bez względu na sposób dostania się do 

lokalu/budynku/budowli) lub na zewnątrz lokalu/budynku/budowli, w tym również 

kradzież zwykła stałych elementów budynków i budowli rozumiana jako zabór mienia 

bez pozostawienia śladów włamania  

– limit na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym dwunastomiesięcznym okresie 

ubezpieczeniowym  wynosi 100.000 złotych. 

 

Dodatkowo, w ramach sumy ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń zobowiązuje się pokryć: 

1. koszty i szkody związane z prowadzeniem akcji ratowniczej, w tym opłaty za dozór 

lub przechowanie mienia, 

2. koszty i szkody związane z zabezpieczeniem mienia, w tym koszty przekwaterowania 

osób i mienia, 

3. koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami 

rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości. 

4. koszty poszukiwania przyczyn szkody oraz usunięcia skutków takich poszukiwań. 

5. koszty obrony sądowej/postępowania sądowego przed roszczeniami poszkodowanych 

w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Ubezpieczyciela. 
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Przedmiot ubezpieczenia: 

 

1. budynki i budowle wraz z urządzeniami budowlanymi i technicznymi oraz innymi 

elementami umożliwiającymi użytkowanie obiektu w szczególności: ogrodzenia, 

nasadzenia, place zabaw, domofony, skrzynki urządzeń technicznych, gabloty, tablice 

ogłoszeń, wyposażenie kotłowni itp.: 

 

 budynki i budowle PGKiM 

– wartość księgowa brutto – załącznik nr 6     20 015 355,- 

 budynki i budowle - wspólnot, gminne, garaże  

- wartość odtworzeniowa – załącznik nr 7              446 627 660,-  

 

2. środki trwałe, niskocenne środki trwałe i wyposażenie 

w tym sprzęt elektroniczny (nie wymieniony w zał. nr 9),  

pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu z przyczepami  

lub naczepami (w miejscu ubezpieczenia) 

– wartość rzeczywista        23 144 610,-  

 

Ubezpieczenie solidarne (zadeklarowaniu podlega cała wartość mienia, bez 

wyszczególniania wartości w poszczególnych lokalizacjach) – lokalizacje zgodnie                 

z załącznikiem nr 6 i 7 

 

3. środki obrotowe – wartość zakupu      200 000,- 
 

4. mienie osobiste pracowników  

systemem I ryzyka (400,- x 217 osób)      86 800,- 

 

Zabezpieczenia (załącznik nr 8): 

- oznakowane drogi ewakuacyjne, sieć wodociągowa, hydranty przeciwpożarowe                         

oraz gaśnice. Czas dojazdu jednostki straży pożarnej od 3 min. do20 min.. 

 

Franszyza integralna: 300 PLN 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 

 

 

Klauzule obligatoryjne: 

 

 automatycznego pokrycia środków trwałych i wyposażenia 

1. Zakład ubezpieczeń obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez 

konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący 

rezultatem dodania, wymiany wyposażenia, wybudowania nowego budynku, 

remontu, ulepszeń, adaptacji, w ciągu okresu ubezpieczenia, przypisany do danej 

lokalizacji zgodnie z polisą. Wspomniane pokrycie odpowiada, co do warunków 

umowy wskazaniom wynikającym z polisy. Maksymalna wartość wydatków 

inwestycyjnych podlegających wspomnianemu pokryciu nie może przekraczać    

20 % sumy ubezpieczenia środków trwałych. 

2. Początkową, roczną składkę ubezpieczeniową należy traktować jako zaliczkową, 

stanowiącą część składki rzeczywistej odpowiednio oszacowanej na dzień 

wygaśnięcia okresu ubezpieczenia wg. poniższych zasad. 

3. W ciągu dwóch miesięcy od daty odnowienia ubezpieczenia następuje korekta 

składki  ubezpieczeniowej za ostatni roczny okres ubezpieczenia. Składka 

kalkulowana jest na bazie połowy podwyższenia sumy ubezpieczenia, określonej 

zgodnie z punktem 1. 
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4. W przypadku szkody biegły wyliczy sumę ubezpieczenia na dzień szkody            

w oparciu o aktualny w dniu szkody stan wykazu środków trwałych i wyposażenia 

w przedsiębiorstwie. Tak ustaloną nową kwotę należy traktować jako sumę 

ubezpieczenia pod warunkiem, że wartość wzrostu nie przekroczyła kwoty 

wymienionej w pkt. 1. 

 

 reprezentantów 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala 

się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego 

działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:  

1)  w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 

2)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych –  

   członków zarządu, prokurentów; 

3)  w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych - 

    komplementariuszy, prokurentów; 

4)  w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 

5)  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 

6)  w spółkach cywilnych – wspólników; 

7)  w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu. 

 

 ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (rozbicia) 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 

ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane 

należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu           

i stanowiące wyposażenie lokali/budynków/budowli oraz innych pomieszczeń 

użytkowych. 

- limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczenia wynosi 50.000,00 złotych. 

 

 prac budowlanych 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

ustala się, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku          

z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych (w szczególności prace budowlane      

i montażowe, prace konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne).  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 

- mienie będące przedmiotem robót budowlanych (limit na jedno i wszystkie zdarzenia 

w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym wynosi 200.000 złotych), 

- pozostałe mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 

losowych do wysokości sum ubezpieczenia. 

 

 przewłaszczenia 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

ustala się, iż w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników 

majątkowych przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa lecz jest 

kontynuowana na dotychczasowych warunkach. 
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 ograniczenia zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji 

odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy 

uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy 

ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego 

przedmiotu. 
 

 wyłączenia rażącego niedbalstwa 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że ograniczenie odpowiedzialności w punkcie 

dotyczącym szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa zostaje 

zmieniony na: „szkód wyrządzonych umyślnie”.  

 

 wyłączenia prawa do regresu 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 

przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o 

świadczenie usług. Również nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko 

osobom fizycznym prowadzącym działalność wyłącznie na rzecz 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

 

 uznania 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były 

wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze 

postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 

Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego 

w art. 816 kodeksu cywilnego. 

 

 wypłaty odszkodowania 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, iż z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia 

zastosowano jako wartość ubezpieczeniową wartość księgową brutto, nie będzie miała 

zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, jeżeli suma 

ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej (odtworzeniowej bądź 

rzeczywistej) mienia i bez względu na stopień zużycia technicznego odszkodowanie 

wypłacane będzie w pełnej wysokości, do ustalonej wartości. 

 

 odtworzenia dokumentacji 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty 

odtworzenia dokumentacji, która zostanie zniszczona, uszkodzona lub utracona 

wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 

- limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym wynosi 50.000 złotych. 

 

 



 7 

 

 kosztów ekspertyz 

Strony uzgodniły, że ubezpieczyciel pokrywa dodatkowo poniesione przez 

Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców 

związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. 

Dodatkowa suma ubezpieczenia w każdym (dwunastomiesięcznym) okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 15.000 złotych. 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym pod 

warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały się środki w wysokości 

wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty. 

 

 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 

 

III. Od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji oraz kradzieży zwykłej 
 

 środki trwałe, niskocenne środki trwałe 

i wyposażenie - w tym sprzęt elektroniczny 

oraz środki obrotowe - systemem pierwszego ryzyka    250 000,- 

 

Podana suma ubezpieczenia stanowi łączny limit na wszystkie lokalizacje i wszystkie szkody 

w każdym (dwunastomiesięcznym) okresie ubezpieczeniowym.  

 

Każda wypłata odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia. 

 

Podlimit na jedną lokalizację wynosi 50 000,- 

 

Podlimit na jedną lokalizację w przypadku kradzieży zwykłej wynosi 10 000,- 

  

 gotówka 

kradzież z lokalu         10 000,- 

rabunek z lokalu         100 000,- 

rabunek – transport teren RP        100 000,- 

miesięcznie około 25 transportów 

 

Zabezpieczenia (załącznik nr 8): 

- dozór firmy ochrony mienia; dozór pracowniczy całodobowo.  

 

Klauzule obligatoryjne: 

 

 koszty naprawy zabezpieczeń 

Ubezpieczyciel ponosi koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń 

lokalu łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów dachów, okien i drzwi               

o ile powstały one w związku z włamaniem ( dokonanym lub usiłowanym ). 

Limit odpowiedzialności minimum 10.000 złotych. 
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 ochrony wartości pieniężnych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, uzgadnia się, że dla 

ubezpieczenia ryzyka rabunku wartości pieniężnych nie wymaga się stosowania 

zabezpieczeń technicznych i pojazdów przystosowanych do podanej sumy 

ubezpieczenia. 

 

 zabezpieczeń 

Zakład ubezpieczeń przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku 

kradzieży z włamaniem i rabunku przy istniejących zabezpieczeniach (opisanych            

w SIWZ), nawet, jeżeli nie wszystkie wymogi przewidziane przez ogólne warunki 

ubezpieczenia danego zakładu zostały spełnione. 

 

 reprezentantów 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala 

się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego 

działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:  

1)  w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 

2)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych –  

   członków zarządu, prokurentów; 

3)  w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych - 

    komplementariuszy, prokurentów; 

4)  w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 

5)  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 

6)  w spółkach cywilnych – wspólników; 

7)  w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu. 

 

 uznania 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były 

wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze 

postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 

Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego 

w art. 816 kodeksu cywilnego. 

 

 kosztów ekspertyz 

Strony uzgodniły, że ubezpieczyciel pokrywa dodatkowo poniesione przez 

Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców 

związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. 

Dodatkowa suma ubezpieczenia w każdym (dwunastomiesięcznym) okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 15.000 złotych. 

 

 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 
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 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym  

pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały się środki w wysokości 

wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty. 

 

 

IV. Od wszystkich ryzyk (all risks)- sprzęt elektroniczny i oprogramowanie  

 (Załącznik nr 9) 

 

 sprzęt elektroniczny na łączną sumę       819 614,- 

w tym - sprzęt stacjonarny       327 310,- 

-  sprzęt przenośny       25 646,- 

 oprogramowanie         466 658,- 

 

1. Sprzęt przenośny ubezpieczony także od ryzyka kradzieży z włamaniem lub rabunku                      

z pojazdu oraz kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem. 

2. Sprzęt komputerowy podlega okresowej konserwacji/serwisowi. 

3. Kopie zapasowe wykonywane są codziennie od poniedziałku do piątku. 

 

Ubezpieczenie solidarne, lokalizacje zgodnie z załącznikiem nr 6 

 

Franszyza integralna: 200 złotych. 

Franszyza redukcyjna: 500 złotych, ale tylko i wyłącznie dla sprzętu o jednostkowej 

wartości powyżej 5.000 złotych. 

 

 

Klauzule obligatoryjne: 

 automatycznego pokrycia środków trwałych i wyposażenia 

1. Zakład ubezpieczeń obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez 

konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący 

rezultatem dodania, wymiany wyposażenia, wybudowania nowego budynku, remontu, 

ulepszeń, adaptacji, w ciągu okresu ubezpieczenia, przypisany do danej lokalizacji 

zgodnie z polisą. Wspomniane pokrycie odpowiada, co do warunków umowy 

wskazaniom wynikającym z polisy. Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych 

podlegających wspomnianemu pokryciu nie może przekraczać 20 % sumy 

ubezpieczenia środków trwałych. 

2. Początkową, roczną składkę ubezpieczeniową należy traktować jako zaliczkową, 

stanowiącą część składki rzeczywistej odpowiednio oszacowanej na dzień 

wygaśnięcia okresu ubezpieczenia wg. poniższych zasad. 

3. W ciągu dwóch miesięcy od daty odnowienia ubezpieczenia następuje korekta 

składki ubezpieczeniowej za ostatni roczny okres ubezpieczenia. Składka kalkulowana 

jest na bazie połowy podwyższenia sumy ubezpieczenia, określonej zgodnie z 

punktem1. 

4. W przypadku szkody biegły wyliczy sumę ubezpieczenia na dzień szkody w 

oparciu o aktualny w dniu szkody stan wykazu środków trwałych i wyposażenia w 

przedsiębiorstwie. Tak ustaloną nową kwotę należy traktować jako sumę 

ubezpieczenia pod warunkiem, że wartość wzrostu nie przekroczyła kwoty 

wymienionej w pkt. 1 
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 uznania 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia znane mu były 

wszelkie okoliczności, które są istotne z punktu widzenia oceny ryzyka. Niniejsze 

postanowienie nie dotyczy sytuacji, kiedy okoliczności, o które zapytywał przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia zostały podane niezgodnie z prawdą. 

Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego 

w art. 816 kodeksu cywilnego. 

 

 wypłaty odszkodowania 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, iż z uwagi na to, że w umowie ubezpieczenia 

zastosowano jako wartość ubezpieczeniową wartość księgową brutto, nie będzie miała 

zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, jeżeli suma 

ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej (odtworzeniowej bądź 

rzeczywistej) mienia i bez względu na stopień zużycia technicznego odszkodowanie 

wypłacane będzie w pełnej wysokości, do ustalonej wartości. 

 

 reprezentantów 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala 

się, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte szkody powstałe w wyniku umyślnego 

działania lub zaniechania lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego lub 

Ubezpieczonego, przy czym za winę umyślną lub rażące niedbalstwo osoby prawnej 

lub jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną należy rozumieć winę:  

1)  w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektora, jego zastępców; 

2)  w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych –  

   członków zarządu, prokurentów; 

3)  w spółkach komandytowych i komandytowo – akcyjnych - 

    komplementariuszy, prokurentów; 

4)  w spółkach jawnych – wspólników, prokurentów; 

5)  w spółkach partnerskich – partnerów, członków zarządu, prokurentów; 

6)  w spółkach cywilnych – wspólników; 

7)  w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członków zarządu. 

 

 wyłączenia rażącego niedbalstwa  

z zastrzeżeniem pozostałych postanowień umowy ubezpieczenia strony postanawiają, 

że ograniczenie odpowiedzialności w punkcie dotyczącym szkód wyrządzonych 

umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa zostaje zmienione na: szkód 

wyrządzonych umyślnie. 

 

 szybkiej likwidacji szkód 

W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy w ciągu 

24h jest konieczne dla normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa, 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zawiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może 

przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając protokół opisujący 

przyczynę i rozmiar szkody, wyliczenie wartości szkody oraz sposób naprawy. 

Protokół lub faktura za naprawę uszkodzonego sprzętu będzie podstawą do wypłaty 

odszkodowania.  
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 kosztów ekspertyz 

Strony uzgodniły, że ubezpieczyciel pokrywa dodatkowo poniesione przez 

Ubezpieczającego konieczne i uzasadnione koszty ekspertyz rzeczoznawców 

związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. 

Dodatkowa suma ubezpieczenia w każdym (dwunastomiesięcznym) okresie 

ubezpieczeniowym wynosi 15.000 złotych. 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym  

pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały się środki w wysokości 

wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty. 

 

 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 

 

V. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną ponoszoną przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za wypadki ubezpieczeniowe powodujące szkody 

rzeczowe i szkody osobowe u osób trzecich, z których roszczenia zostaną zgłoszone przed 

upływem ustawowego terminu przedawnienia, powstałych w związku z prowadzoną 

działalnością i posiadanym mieniem ruchomym i nieruchomym. Odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego na terenie RP będącą 

następstwem czynu niedozwolonego, niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania oraz odpowiedzialność ponoszoną na zasadzie ryzyka z uwzględnieniem 

poniższych rozszerzeń o szkody:  

 

 wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa, 

 powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej 

rzeczy (ruchomości i nieruchomości).  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

(dwunastomiesięcznym) okresie ubezpieczeniowym wynosi 200.000 złotych. 

 wyrządzone prze jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub 

ubezpieczającemu przez ubezpieczonego objętych jedną umową ubezpieczenia, 

 wyrządzone przez podwykonawców,, 

 szkody powstałe w związku z przedostaniem się substancji chemicznych                           

do powietrza, wody lub gruntu,  

 szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń,  

 szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług powstałe                          

po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

(dwunastomiesięcznym) okresie ubezpieczeniowym wynosi 200.000 złotych. 

 powstałe w następstwie działania, eksploatacji lub awarii instalacji/urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania (zalaniowe), 

 następstwa szkód powstałych wskutek zalania przez nieszczelne: dachy, złącza 

zewnętrzne budynków, stolarki okienne i drzwiowe; 

 wyrządzone przez wspólnotę mieszkaniową członkom wspólnoty, 
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 wyrządzone w pojazdach pracowników ubezpieczonego, zaparkowanych w miejscach, 

za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność z wyłączeniem kradzieży, 

 następstwa szkód z tytułu wynajmu pomieszczeń i urządzeń osobom trzecim, 

 następstwa szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu, 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

(dwunastomiesięcznym) okresie ubezpieczeniowym wynosi 200.000 złotych. 

 szkody z tytułu wypadków przy pracy w zakresie świadczeń z art. 444 do 446 k.c., 

ponad kwoty wypłacone poszkodowanemu na podstawie ustawy wypadkowej z dnia 

30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy 

pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2002 nr199 poz.1673). Limit odpowiedzialności 

200.000 złotych do wyczerpania na jedno i wszystkie zdarzenia                                           

w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa musi obejmować odpowiedzialność cywilną niżej wymienionych 

osób ( osoby ubezpieczone ): 

- ubezpieczającego/ubezpieczonego w charakterze zarządcy jednostki; 

- osób reprezentujących ubezpieczającego, pełnomocników oraz wszystkich 

pracowników z tytułu szkód spowodowanych przez nich w ramach 

wykonywanych czynności służbowych na rzecz ubezpieczającego. 

 

Nowo zatrudnieni pracownicy są obejmowani ochroną ubezpieczeniową automatycznie. 

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są podmioty:  

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

- Wspólnoty Mieszkaniowe zgodnie z wykazem. 

 

Suma gwarancyjna (w odniesieniu do wszystkich rodzajów działalności) na jedno i wszystkie 

zdarzenia w dwunastomiesięcznym okresie ubezpieczeniowym wynosi 400.000 złotych                

(do wyczerpania). Zakres terytorialny: RP. 

 

Opis prowadzonej działalności:  

 

a) Usługi wodociągowe: 

36.00.Z*   Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody.  

37.00.Z   Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

 

b) Usługi ciepłownicze: 

35.30.Z*  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych. 

c) Usługi komunalne:  

38.11.Z*  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne. 

38.32.Z* Odzysk surowców z materiałów segregowanych. 

39.00.Z   Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność  

  usługowa związana z gospodarką odpadami. 

81.29.Z*  Pozostałe sprzątanie. 

81.30.Z   Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów 

zieleni. 

96.03.Z  Pogrzeby i działalność pokrewna. 

 

d) Zarządzanie nieruchomościami: 

68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub 

dzierżawionymi. 

68.32.Z*  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. 
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81.10.Z*  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w 

budynkach. 

 

2. Pozostałe usługi: 

 

42.21.Z* Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci 

rozdzielczych. 

43.22.Z* Wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych i klimatyzacyjnych. 

43.31.Z  Tynkowanie. 

43.32.Z*  Zakładanie stolarki budowlanej. 

43.34.Z*  Malowanie i szklenie. 

  43.91.Z*  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. 

43.99.Z* Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 

45.20.Z* Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z 

wyłączeniem motocykli. 

52.21.Z*  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy. 

69.20.Z*  Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe. 

71.20.B  Pozostałe badania i analizy techniczne. 

  96.09.Z*  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej  

                        niesklasyfikowana.(schronisko dla bezdomnych zwierząt) 

 

Obrót roczny wynosi:  około 44 mln 

Liczba zatrudnionych pracowników: 217 osób. 

 

Franszyza integralna: 200 PLN 

Franszyza redukcyjna, udział własny: brak 

 

Klauzule obligatoryjne: 

 

 wyłączenia prawa do regresu 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 

przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy                 

o świadczenie usług. Również nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia 

przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność wyłącznie na rzecz 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

 

 właściwość Sądu 

Sądem właściwym do rozpoznawania jakichkolwiek spraw pomiędzy Zakładem 

Ubezpieczeń, a Ubezpieczającym/Ubezpieczonym z umów ubezpieczenia zawartych 

na podstawie niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym  

pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały się środki w wysokości 

wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty. 
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 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 

 

VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości 
 

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu prowadzonej działalności                      

w zakresie zarządzania nieruchomościami. 

Zakres ubezpieczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów                             

z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej zarządcy nieruchomości (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2013r. poz. 1616) 

 

Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym (dwunastomiesięcznym) 

okresie ubezpieczeniowym dla każdego Ubezpieczonego wynosi 150.000 Euro. 

 

 

VII. Następstwa nieszczęśliwych wypadków 

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe podczas wykonywania czynności 

zawodowych oraz w drodze do pracy lub z pracy do domu. Ubezpieczenie zawarte zbiorowo i 

bezimienne: 

 

 dla grupy piętnastu pracowników 

 

Suma ubezpieczenia dla każdej osoby wynosi 20.000 złotych i w przypadku zdarzenia 

obejmuje: 

- śmierć ubezpieczonego - 100% sumy ubezpieczenia 

- całkowitą niezdolność do pracy - 100% sumy ubezpieczenia 

- stały uszczerbek na zdrowiu – orzeczenie lekarskie 

- leczenie następstw nieszczęśliwych wypadków lub zawałów serca i udarów 

mózgu - 20% sumy ubezpieczenia 

- nabycie protez, specjalnych środków ochronnych i pomocniczych oraz 

kosztów przeszkolenia zawodowego – 10% sumy ubezpieczenia. 

 

 

Klauzule obligatoryjne: 

 

 właściwość Sądu 

Sądem właściwym do rozpoznawania jakichkolwiek spraw pomiędzy Zakładem 

Ubezpieczeń, a Ubezpieczającym/Ubezpieczonym z umów ubezpieczenia zawartych 

na podstawie niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym  

pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały się środki w wysokości 

wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty. 
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 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 

Przebieg ubezpieczenia 

 

 

Rok Ryzyko 
Ilość 
szkód 

Wypłacone 
odszkodowanie 

Ilość 
szkód 

Rezerwy 

2013 

OC dział. 57 56 646,23 0 0,00 

Ogień 4 5 751,40 0 0,00 

Kradzież 0 0,00 0 0,00 

Sprzęt elek. 0 0,00 0 0,00 

OC zarządcy nieruchom. 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 61 62 397,63 0 0,00 

2014 

OC dział. 37 46 906,13 1 522,46 

Ogień 2 128 937,80 0 0,00 

Kradzież 0 0,00 0 0,00 

Sprzęt elek. 0 0,00 0 0,00 

OC zarządcy nieruchom. 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 39 175 843,93 1 522,46 

2015 

OC dział. 27 18 156,29 0 0,00 

Ogień 0 0,00 0 0,00 

Kradzież 0 0,00 0 0,00 

Sprzęt elek. 0 0,00 0 0,00 

OC zarządcy nieruchom. 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 27 18 156,29 0 0,00 

2016 

OC dział. 13 12 818,49 8 9 982,18 

Ogień 3 28 364,11 1 1 966,78 

Kradzież 0 0,00 0 0,00 

Sprzęt elek. 0 0,00 0 0,00 

OC zarządcy nieruchom. 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 16 41 182,60 9 11 948,96 

Ogółem 143 297 580,45 10 12 471,42 
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VIII. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych w zakresie OC, AC i NNW  
 (umowa generalna) w pełnym zakresie z wykupem udziału własnego i amortyzacji 

części (wariant warsztat/serwis), według załączonego wykazu (załącznik nr 10). 

 

 

Zakres ubezpieczenia:  

 

1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (OC). 

 

2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych           

za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe               

do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Międzynarodowej Karty 

Ubezpieczenia Samochodowego (ZK). 

 

3. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów                  

na terytorium RP i poza jej granicami (NNW= 10.000PLN) 

 

4. odpowiedzialność za uszkodzenie i kradzież, pojazdu lub jego wyposażenia 

(AC/KR) obejmująca: 

- rozliczenie kosztów naprawy pojazdów – serwis/warsztat; 

-  brak amortyzacji części; 

- udział własny - zniesiony; 

- franszyza redukcyjna – brak; 

- franszyza integralna 500,-; 

- zniesienie udziału własnego i niepomniejszanie sumy ubezpieczenia                        

po wypłacie odszkodowania;  

-     zewnętrzną reklamę umieszczoną na pojazdach. Wszystkie pojazdy zgłoszone                      

do ubezpieczenia w zakresie AC/KR są oznakowane logo firmy lub oklejone 

reklamą firmy, 

 

 

 

Klauzule obligatoryjne: 

 

 

 automatycznego pokrycia 

Zakład ubezpieczeń obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, 

wszystkie nowo nabyte środki transportu od chwili rejestracji. Składka 

ubezpieczeniowa naliczana będzie według tych samych stawek, co pozostałe środki 

transportu objęte ochroną.  

 

 badań technicznych 

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za zaistniałą szkodę, gdy w momencie 

powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego.  

Powyższy zapis dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 30 

dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, o ile stan techniczny 

pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. 
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 ważności dokumentów 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia strony postanowiły rozszerzyć odpowiedzialność w 

ubezpieczeniu AC o szkody spowodowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

lub inną osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, jeśli spowodowała ona szkodę 

kierując pojazdem bez wymaganych uprawnień. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone przez kierującego pojazdem : 

1) który w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem; 

2) który posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem, ale ich ważność skończyła 

się więcej niż 30 dni przed datą spowodowania szkody; 

3) którego uprawnienia do prowadzenia pojazdu zostały przed spowodowaniem 

szkody cofnięte przez Policję lub inną uprawnioną do tego jednostkę 

administracji państwowej. 

 

 właściwość Sądu 

Sądem właściwym do rozpoznawania jakichkolwiek spraw pomiędzy Zakładem 

Ubezpieczeń, a Ubezpieczającym/Ubezpieczonym z umów ubezpieczenia zawartych 

na podstawie niniejszej SIWZ będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

 

 stempla bankowego 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że za datę opłacenia składki ubezpieczeniowej lub 

jej raty uznaje się datę stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym  

pod warunkiem, że na koncie Ubezpieczającego znajdowały się środki w wysokości 

wystarczającej na pokrycie należnej składki lub jej raty. 

 

 ograniczenia zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, 

ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji 

odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy 

uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy 

ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza 120 % sumy ubezpieczenia tego 

przedmiotu. 

 

 płatności rat 

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Zakład 

Ubezpieczeń nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 

 

 

Umowa generalna powinna obejmować następujące postanowienia: 

 

- wyrównanie okresu ubezpieczenia w ubezpieczeniu dobrowolnym według 

następującej zasady: składka za ubezpieczenia dobrowolne zostanie naliczona według 

składek/stawek ubezpieczeniowych zawartych w niniejszej Umowie generalnej, 

proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu,                  

że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 

 

- wyrównanie okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy 

pojazdów pojazdów mechanicznych realizowane będzie z płatnością składki w dwóch 

ratach według następujących zasad: 
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1) pierwsza rata składki jest obliczana za okres od dnia zawarcia umowy 

ubezpieczenia OC dla danego pojazdu do ostatniego dnia miesiąca czerwca 

każdego roku. Wysokość pierwszej raty składki jest obliczona proporcjonalnie             

do udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej przy założeniu, że składka              

za każdy rozpoczęty dzień ochrony wynosi 1/365 składki rocznej. 

2) druga rata składki ubezpieczeniowej stanowi różnicę pomiędzy wysokością 

składki rocznej, a wysokością pierwszej raty składki obliczonej zgodnie z zapisem 

pkt 1. W przypadku zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia OC dla dotychczas 

ubezpieczonych pojazdów rata składki nie będzie należna i jej zapłata nie będzie 

dochodzona przez Ubezpieczyciela. 

 

 

 

 

Przebieg ubezpieczenia 

 

 

Rok Ryzyko 
Ilość 

szkód 
Wypłacone 

odszkodowanie 
Ilość 
szkód 

Rezerwy 

2013 

OC 1 1 564,64 0 0,00 

AC 0 0,00 0 0,00 

NNW 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 1 1 564,64 0 0,00 

2014 

OC 5 4 417,32 1 77,00 

AC 0 0,00 0 0,00 

NNW 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 5 4 417,32 1 77,00 

2015 

OC 1 1 248,61 0 0,00 

AC 0 0,00 0 0,00 

NNW 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 1 1 248,61 0 0,00 

2016 

OC 3 2 900,00 1 5 500,00 

AC 0 0,00 0 0,00 

NNW 0 0,00 0 0,00 

Łącznie 3 2 900,00 1 5 500,00 

Ogółem 10 10 130,57 2 5 577,00 
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KLAUZULE  DODATKOWE (fakultatywne): 

 

 

1. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - huragan 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym spowodowane przez huragan. 

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

2. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność                    

za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu, elektronicznego, który wcześniej sprawny 

technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo 

magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin "tymczasowo" 

rozumie się okres nie przekraczający 6 m-cy.  

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego 

 

3. Klauzula pokrycia szkód powstałych w sprzęcie elektronicznym lub jego 

częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji 

Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody 

powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach od daty dostawy do daty włączenia             

do planowanej eksploatacji.  

Limit odpowiedzialności - 20 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia  

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia mienia od ognia i innych 

zdarzeń losowych. 

 

4. Klauzula franszyz/udziałów własnych 

W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego Ubezpieczyciel znosi franszyzy / udziały własne, 

niezależnie od ich rodzaju.  

 

5. Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, ustala się, że jeśli po powstaniu szkody jakakolwiek instytucja państwowa 

zabroni odtworzenia mienia, zezwoli na jego odtworzenie w formie mniej korzystnej                 

dla Ubezpieczonego lub zażąda pewnych honorariów czy składek, jako wstępny warunek 

odtworzenia mienia, wówczas Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zapłacenie Ubezpieczonemu: 

− różnicy między kosztem odtworzenia mienia, takiego jakie Ubezpieczony poniósłby, gdyby 

odtwarzał je wg stanu sprzed szkody a kosztem faktycznie poniesionym na odbudowę, która 

po dostosowaniu się od przepisów organów państwowych, jest mniej korzystna                         

dla Ubezpieczonego,  

− kosztów i strat związanych z dodatkowym przestojem lub zwiększeniem szkody, którego 

przyczyną będzie decyzja organów państwowych lub przepis, do stosowania się którego 

Ubezpieczony będzie zobowiązany a który uniemożliwi lub utrudni odtwarzanie mienia                

bez zbędnej zwłoki,  

− wszelkie honoraria i inne opłaty niezbędne do uzyskania zgody na odbudowę 

Ubezpieczonego mienia,  

− inne kwoty poniesione przez Ubezpieczonego na dokonanie zmian w specyfikacji 

poniesione w związku ze zmianą planów.  

Limit odpowiedzialności z tytułu niniejszej klauzuli wyniesie 1.000.000,00zł ponad sumę 

ubezpieczenia, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
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6. Klauzula miejsca ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, iż do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie lokalizacje należące                                   

do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego oraz każde miejsce związane z prowadzeniem 

działalności. W przypadku uruchomienia nowej lokalizacji (uruchomienie rozumiane jako 

zakup lub wynajęcie nowej lokalizacji) zastanie ona automatycznie włączona                                 

do ubezpieczenia. Ostateczne rozliczenie składki za automatyczne włączenie nowej 

lokalizacji nastąpi w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 

dokonania przez Ubezpieczającego dopłaty należnej składki. Składka naliczana będzie                      

z zastosowaniem tych samych stawek i w systemie pro rata temporis (co do dnia).  

Limit odpowiedzialności: 50 000,00 PLN.  

Dotyczy wszystkich ryzyk.  

 

7. Klauzula odtworzenia mienia w nowej lokalizacji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, iż w przypadku szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, Ubezpieczający  

(Ubezpieczony) ma prawo do wskazania dowolnie wybranej przez siebie lokalizacji na terenie 

RP, w której nastąpi odtworzenie zniszczonego w wyniku szkody mienia, przy czym koszty 

odtworzenia nie mogą przekraczać kosztów, które byłyby poniesione przy odtwarzaniu 

mienia w ubezpieczonej lokalizacji.  

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.  

 

8. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 

uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty 

niezbędne do rozpoczęcia odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie, poniesione przez 

Ubezpieczającego / Ubezpieczonego w związku ze zrealizowaniem się ubezpieczonej szkody 

lub straty. Za koszty te, w rozumieniu niniejszej klauzuli, uważa się nieubezpieczone             

w ramach obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia koszty poniesione w celu 

uzyskania niezbędnych zezwoleń i decyzji stosownych urzędów państwowych, bez których 

niemożliwym byłoby rozpoczęcie odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie.  

Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10 000,00 PLN 

Dotyczy wszystkich ryzyk.  

 

9. Klauzula uproszczonej ścieżki likwidacji 

W przypadku szkód, których wartość nie przekracza 4000,00 PLN wyplata odszkodowania 

odbywa się na podstawie faktury dostarczonej przez Ubezpieczającego, dokumentującej 

koszty naprawy. Odstępuje się od konieczności przeprowadzenia oględzin. O szkodzie 

Ubezpieczający powinien powiadomić niezwłocznie Ubezpieczyciela, za wystarczające 

uważa się zgłoszenie telefoniczne na Infolinię: ......... Przed dokonaniem naprawy należy 

dokonać obmiaru uszkodzonych szyb oraz sporządzić dokumentację zdjęciową lub wystawić  

oświadczenie potwierdzające fakt wybicia i wymiany szyby.  

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów oraz sprzętu elektronicznego               

od wszystkich ryzyk. 

 

10. Klauzula oględzin 

Zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie później jednak      

niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie.                  

Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku 

pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody.  

Dotyczy wszystkich ryzyk z wyłączeniem OC. 
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11. Klauzula 72 godzin 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie 

szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego 

oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, 

deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu               

do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia.  

Dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 

 

12. Klauzula szybkiej likwidacji szkód 

W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu                

24 godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, ubezpieczający 

powiadamiając o szkodzie ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji 

szkody sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia. 

Równocześnie ubezpieczający przedstawi wyliczenie wartości szkody lub fakturę za naprawę, 

które będą podstawą obliczenia odszkodowania przez ubezpieczyciela. W przypadku awarii 

sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest natychmiast konieczne, 

ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody               

na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Zakład Ubezpieczeń nie dokona oględzin 

przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia.  

Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. 

 

13. Klauzula likwidacji szkody częściowej 

Przy ustalaniu wysokości szkody w przedmiocie należącym do jednej całości kompletu,                

nie uwzględnia się wartości pozostałości, nieuszkodzonych lub nie utraconych przedmiotów 

wchodzących w skład tej całości (kompletu) pod warunkiem, że nie ma możliwości 

rekonstrukcji całości przez zakup, dorobienie lub uzupełnienie w jakikolwiek inny sposób  

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego. 

 

14. Klauzula wypłaty odszkodowania 

Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od otrzymania decyzji                      

o umorzeniu postępowania przez prokuraturę.  

Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 

15. Klauzula wypłaty zaliczki 

Z zastrzeżeniem ogólnych warunków ubezpieczenia i postanowień umowy ubezpieczenia              

nie zmienionych niniejszą klauzulą, ustala się, że w przypadku powstania szkody zakład 

ubezpieczeń nie będzie uzależniał wypłaty należnego odszkodowania od dostarczenia 

postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie, jeżeli odpowiedzialność 

towarzystwa będzie bezsporna. Wypłata zaliczki w wysokości 50% bezspornej kwoty 

odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.  

Dotyczy wszystkich ryzyk. 

 

16. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie 

W przypadku niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie 

zapisane w warunkach ubezpieczenia skutki powyższego mają zastosowanie wyłącznie                

w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela lub ustalenia wartości szkody. 

Dotyczy wszystkich ryzyk. 
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17. Klauzula nieodtwarzania mienia 

Ubezpieczający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego mienia. W takim razie 

ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie ze sposobem deklaracji mienia                      

do ubezpieczenia bez potrącania zużycia technicznego oraz bez stosowania zasady proporcji  

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego. 

 

18. Klauzula przypalenia i osmolenia 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub 

osmoleniu ubezpieczonego mienia w przypadku, gdy nie doszło do pożaru.                                 

Limit odszkodowawczy: 50 000,00 PLN.  

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego. 

 

19. Klauzula składowania  

W przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim                 

się znajdujące. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia 

znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu.  

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego. 

 

20. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego 

Suma ubezpieczenia prewencyjnego - 500.000,00 PLN, dotyczy tych przypadków, w których 

wystąpiło niedoubezpieczenie, lub pozycji, dla których suma ubezpieczenia zapisana                     

w polisie okazała się niewystarczająca z powodu poniesionych przez Ubezpieczającego 

kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem szkody.  

Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego. 

 

21. Klauzula funduszu prewencyjnego 

Ubezpieczyciel stawia do dyspozycji Ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 

10% płaconych składek z całości ubezpieczeń zawartych w wyniku niniejszego przetargu. 

Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem 

okresu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel przekazuje Ubezpieczającemu środki z funduszu 

prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. 

Ubezpieczający przedstawi Ubezpieczycielowi rachunki lub kosztorys potwierdzający  

wydatki z tego funduszu.  

Dotyczy wszystkich ryzyk.  

 

22. Klauzula ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

Zastępuję się ubezpieczenia w systemie ryzyk nazwanych tj:  

- ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,  

- ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,  

- ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia,  

ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk, do którego będą miały zastosowanie wszystkie 

warunki wymagane w ww. ubezpieczeniach i klauzulach obligatoryjnych a także                             

w klauzulach fakultatywnych dotyczących powyższych ryzyk i zaakceptowanych przez 

Ubezpieczyciela.  

 

23. Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych 

Ubezpieczyciel pokrywa szkody elektryczne powstałe w czynnych i zainstalowanych                   

na stanowiskach pracy maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych.                    

Przez szkodę elektryczną rozumie się uszkodzenie maszyny elektrycznej uniemożliwiające       

jej prawidłowe funkcjonowanie wskutek:  

1) niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych                

lub zamkowych,  
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2) zmiany napięcia zasilania,  

3) zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii,  

4) uszkodzenia izolacji,  

5) zwarcia,  

6) zaniku napięcia jednej lub więcej faz.  

Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych w wyniku:  

a) w wyniku wad wewnętrznych maszyn elektrycznych oraz usterek ujawnionych                          

przed zawarciem umowy,  

b) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta                          

lub dystrybutora,  

c) w wyniku złej konserwacji lub braku konserwacji maszyn elektrycznych,  

d) w odgromnikach, miernikach, licznikach, wkładkach topikowych, bezpiecznikach, 

żarówkach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się                        

lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,  

e) w wyniku naturalnego zużycia,  

f) w wyniku przeprowadzenia napraw lub prób, za wyjątkiem prób wykonywanych                  

w związku z planowanymi okresowymi badaniami eksploatacyjnymi.  

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłaca się do wartości odtworzeniowej 

nowej.  

Limit odszkodowania 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia.  

 

24. Klauzula transportowania  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia i ogólnych warunków ubezpieczenia uzgodniono, że ochrona ubezpieczeniowa 

zostaje rozszerzona o szkody - w środkach trwałych, środkach obrotowych oraz sprzęcie 

elektronicznym stacjonarnym objętych ochroną ubezpieczeniową - powstałe w czasie jego 

załadunku, rozładunku i transportu.  

Limit odpowiedzialności wynosi 50.000,00 zł.  

Dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk. 

 



                                                                                                                                                                          Załącznik nr 6 

Budynki 

L.p. 

Przeznaczenie budynku                           
np.. budynek administracyjny, 

magazynowy, biurowy, szkolny 
itp. 

Lokalizacja (proszę podać dokładny adres)   

Rok Wartość Pow.całkow./ Materiał 

budowy budynku  /użytkowa  
ścian  *3) 

pokrycie  konstrukcja  

  *1) *2) dachu dachu 

1. 
Budynek Węzła 

Grupowego - wynajem 
ul Browarna 13,  62 - 700 Turek 1977 73 977,75    340,38 / 315,05  

pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

2. 
Budynek Węzła 

Grupowego - węzeł 
ul Browarna 15,  62 - 700 Turek 1977 108 683,37    226,34 / 222,51  

pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

3. 
Stacja Podmieszania      

nr 1 
ul Armii Krajowej 18A,  62 - 700 Turek 1979 79 852,52    79,0 / 67,30  

pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

4. 
Stacja Podmieszania              

nr 2 
ul Dąbrowskiego 12A,  62 - 700 Turek 1978 94 558,94    79,0 / 67,30  

pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

5. 
Stacja Podmieszania             

nr 3 
ul Armii Krajowej 11,  62 - 700 Turek 1977 218 890,76    276,25 / 238,00  

pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

6. 
Stacja Podmieszania              

nr 4 
ul Wyszynskiego 10A,  62 - 700 Turek 1977 172 900,76    280,50 / 238,00  

pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

7. 
Rozdzielnia Ciepła            

nr 1  
ul. Powst. Wlkp.,  62 - 700 Turek 1978 461 600,47    596,70 / 579,00  

pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

8. 
Rozdzielnia Ciepła         

nr 4  
ul. Wyszyńskiego,  62 - 700 Turek 1979 35 739,97    45,56 / 41,86  

pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

9. Kotłownia ul. Młodych 3A,  62 - 700 Turek 1999 535 085,24    276,50 / 240,40  
pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

10. Budynek techniczny ul. Wyzwolenia 6,  62 - 700 Turek 1996 9 745,33    48,00 / 42,00  
pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 
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11. Budynek techniczny ul. Wyzwolenia 3,  62 - 700 Turek 1988 28 020,89    42,81 / 36,60  
pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

12. 
Garaże - Stacja Podm.         

Nr 3 
ul. Armii Krajowej 11,  62 - 700 Turek 1986 29 034,02    48,00 / 39,74  

pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

13. Budynek techniczny ul. Wyzwolenia 1,  62 - 700 Turek 1980 17 404,10    45,50 / 34,20  
pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

14. Budynek techniczny ul. Wyzwolenia 2,  62 - 700 Turek 1982 18 917,30    45,50 / 34,20  
pustak, 

cegła 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

15. 
Budynek Konińska 

(Ujęcie Wody) 
ul. Konińska 4, 62-700 Turek 1970 93 359,30    90,86 Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

16. 
Hydrofornia (Ujęcie 

Wody) 
ul. Konińska 4, 62-700 Turek 1980 730 035,93    164 Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

17. 

Budynek Hydroforni-

Nadleśnictwo (Ujęcie 

Wody) 

ul. Chopina, 62-700 Turek 1980 502 497,91    34,1 Cegła Blacha 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

18. 
Budynek energetyczny 

(Ujęcie Wody) 
ul. Konińska 4, 62-700 Turek 1980 275 165,55    77 Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

19. 
Ujęcie Wody Muchlin          

St. Uzd. Wod. 
ul. Konińska 4, 62-700 Turek 2004 1 748 843,60    178,4 Cegła Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

20. 
Budynek Chlorowni z 

rozdzielnią elektryczną 
ul. Chopina, 62-700 Turek 1991 829,82    43,3 Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 
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21. Budynek chlorowni ul. Konińska 4, 62-700 Turek ------ 68 620,45    80,4 Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

22. 
Stacja Dmuchaw 

(Oczyszczalnia Ścieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 2001 2 108 519,08    72,53 Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

23. 
Budynek energetyczny 

(Oczyszczalnia scieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 1970 376 624,58    33,85 Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

24. 
Magazyn Paliw Nr 2 

(Oczyszczalnia scieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 1980 282,39    16,80    Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

25. 
Magazyn Paliw Nr 1 

(Oczyszczalnia scieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 1980 5 707,33    25,58 Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

26. 
Wiata Typ Moskwa 

(Oczyszczalnia scieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 1987 6 989,37    55 

Konstrukcja    

stalowa 
Blacha 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

27. 

Obiekty związane z 

Gospodarką Osadową 

(Oczyszczalnia scieków) 

ul. Graniczna, 62-700 Turek 2003 4 720 520,68    344,6 Pustak Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

28. 

Budynek Warsztatu-

Socjalny (Oczyszczalnia 

Ścieków) 

ul. Graniczna, 62-700 Turek 1970 1 252 168,70    570,88 Pustak 
Blacha 

Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

29. 

Budynek Pompowni 

Ścieków (Oczyszczalnia 

Ścieków) 

ul. Graniczna, 62-700 Turek 1970 779 836,26    76,05 Pustak Blacha 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

30. 
Budynek Agregatu 

(Oczyszczalnia Ścieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 1970 31 673,02    61 Pustak Blacha 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 
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31. 
Komora Krat-Mech., 

Ręczna, Inst. 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 1970 1 067 003,63    32,48 Cegła Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

32. 
Budynek Przepompowni     

Rury Stal 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 1962 1 001 411,44    57 Cegła Papa 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

33. Składowisko Osadu ul. Graniczna, 62-700 Turek 2003 115 651,37    400 
Konstrukcja          

stalowa 
Blacha 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

34. 
Wiata Osadu 

Wyszuszonego - ZHIG 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 2007 370 490,96    371,28 

Konstrukcja           

stalowa 
Blacha 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

35. 
Budynek socjalny - 

magazyn części 
ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1975 52 378,77    172,2 pustak 

pokrycie 

papowe 

stropodach, 

płyty 

kanałowe 

36. Budynek magazynowy ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1976 4 678,05    155,3 pustak 
pokrycie 

papowe 

stropodach z 

płyt 

perforowanych 

na belkach 

stalowych 

37. Budynek magazynowy ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1980 1 210,70    9,6 pustak 
pokrycie 

papowe 

stropodach - 

płyty 

korytkowe 

38. 
Budynek administracyjno 

- magazynowy 
ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1975 11 378,82    314,5 pustak 

pokrycie 

papowe 

stropodach - 

płyty 

kanałowe 

39. 

Budynek administracyjny 

ze świetlicą i zapleczem 

socjalnym 

ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1983 937 817,37    1281,71 
cegła - 

kratówka 

pokrycie 

papowe 

stropodach-

płyty 

kanałowe 

40. 
Budynek socjalny - 

magazyn części 
ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1984 5 285,57    38 pustak 

pokrycie 

papowe 

lekki 

drewniany 
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41. Garaże samochodowe ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1983 21 354,92    152,2 
elementy 

drobnowymiarowe 

pokrycie 

papowe 

stropodach - 

płyty 

panwiowe, 

żelbetowe  

42. Warsztaty samochodowe ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1983 269 068,96    532,4 
ściany 

konstrukcyjne 

pokrycie 

papowe 

stropodach - 

płyty 

korytkowe, 

panwiowe  

43. Budynek stolarni ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1976 105 837,81    214,2 pustak 
pokrycie 

papowe 

płyty 

panwiowe 

44. Budynek magazynowy ul Polna 4,  62 - 700 Turek 1985 133 299,50    360 pustak blacha 
konstrukcja 

stalowa 

45. Laboratorium ul. Graniczna, 62-700 Turek 1970 273 779,74 141,6 cegła papa stropodach 

46. Budynek administracyjny ul. Graniczna, 62-700 Turek 2007 934 942,62 189,37 pustak blacha stropodach 

47. 
Budynek 

administracyjno-
warsztatowy 

ul. Graniczna 12a, 62-700 Turek 1964 91 700,50 148,53 cegła papa żelbet 

Budynki łącznie 19 983 378,12    
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Budowle 

L.p. 
Przeznaczenie 

budowli 
Lokalizacja (proszę 

podać dokładny adres)   
Rok                

budowy 

Wartość 

budowli 
Materiał, z którego jest wykonana 

1. Wiata magazynowa 
ul Polna 4,            

62 - 700 Turek 
1987 24 419,46 zł 

ściany - pustak, stropodach z płyt korytkowych na belkach 

żelbetowych, pokrycie dachu papą, posadzka betonowa 

2. 
Wiata magazynowa 

na drewno 

ul Polna 4,            

62 - 700 Turek 
1983 5 241,91 zł 

konstrukcja stalowa, ściany z siatki ocynkowanej, kryta 

blachą, posadzka betonowa 

3. 
Wiata 

samochodowa 

ul Polna 4,             

62 - 700 Turek 
1985 2 315,36 zł konstrukcja stalowa  kryta blachą trapezową 

Budowle łącznie 31 976,73 zł 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

 

                                                                                                             Załącznik nr 7 

 

 

Wykaz budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych - wspólnoty  

 

 

L.P. Adres Wspólnoty 
Rok 

budowy 
Powierzch. 
bud./lokal. 

Ilość 
lokali 

Przeznaczenie 
Wartość 
budynku 

Materiał ścian 
Konstrukcja 

dachu 
Pokrycie 

dachu 

1. 3-go Maja  12 1890 400,02 11/1 mieszkalny 1200060 cegła drewniana papa 

2. 3-go Maja  19 1890 903,00 8 mieszkalny 2709000 cegła drewniana papa 

3. 650 - Lecia 1 1961 1232,13 27 mieszkalny 3696390 cegła żelbetowa papa 

4. 650 - Lecia 3 1961 1235,64 27 mieszkalny 3706920 cegła żelbetowa papa 

5. 650 - Lecia 5 1962 1236,00 27 mieszkalny 3708000 cegła żelbetowa papa 

6. 650 - Lecia 7 1962 1234,21 27 mieszkalny 3702630 cegła żelbetowa papa 

7. 650 - Lecia 10 1964 1823,45 32/8 mieszk.-użyt. 5470350 cegła żelbetowa papa 

8. 650 - Lecia 12 1963 1637,00 32/7 mieszk.-użyt. 4911000 cegła żelbetowa papa 

9. 650 - Lecia 14 1964 1796,30 32/10 mieszk.-użyt. 5388900 cegła żelbetowa papa 

10. Armii Krajowej 7 1965 1222,98 27 mieszkalny 3668940 cegła żelbetowa papa 

11. Armii Krajowej 9 1965 1226,63 27 mieszkalny 3679890 cegła żelbetowa papa 

12. Armii Krajowej 20 1962 1241,52 27 mieszkalny 3724560 cegła żelbetowa papa 

13. Broniewskiego 1 1965 618,00 20 mieszkalny 1854000 cegła żelbetowa papa 

14. Broniewskiego 2 1964 822,50 18 mieszkalny 2467500 cegła żelbetowa papa 

15. Broniewskiego 3 1967 619,00 20 mieszkalny 1857000 cegła żelbetowa papa 

16. Broniewskiego 4 1963 802,30 18 mieszkalny 2406900 cegła żelbetowa papa 

17. Broniewskiego 6 1967 801,60 18 mieszkalny 2404800 cegła żelbetowa papa 

18. Broniewskiego 8 1967 802,50 18 mieszkalny 2407500 cegła żelbetowa papa 

19. Browarna 10 1937 149,50 4 mieszkalny 448500 cegła drewniny papa 

20. Dąbrowskiego 2 1963 1234,43 27 mieszkalny 3703290 cegła żelbetowa papa 

21. Dąbrowskiego 4 1963 1643,81 36 mieszkalny 4931430 cegła żelbetowa papa 

22. Dąbrowskiego 6 1963 1233,00 27 mieszkalny 3699000 cegła żelbetowa papa 

23. Dąbrowskiego 8 1963 1227,00 27 mieszkalny 3681000 cegła żelbetowa papa 

24. Dąbrowskiego 10 1962 1226,26 27 mieszkalny 3678780 cegła żelbetowa papa 

25. Dąbrowskiego 12 1962 1227,00 27 mieszkalny 3681000 cegła żelbetowa papa 

26. Dobrska 10 1951 235,60 7 mieszkalny 706800 cegła drewniana papa 

27. Dworcowa 3 1987 2540,60 40 mieszkalny 7621800 wielka płyta żelbetowa papa 

28. Dworcowa 5 1991 1676,18 27 mieszkalny 5028540 wielka płyta żelbetowa papa 

29. Gorzelniana 4 1906 334,83 4/0 mieszk.-użyt. 1004490 cegła drewnina papa 

30. Kaliska 8 1890 601,74 24/3 mieszk.-użyt. 1805220 cegła drewniana papa 

31. Kaliska 10 1880 330,96 6/1 mieszk.-użyt. 992880 cegła drewniana papa 

32. Kaliska 11 1880 390,93 16/2 mieszk.-użyt. 1172790 cegła drewniana papa 

33. Kaliska 15 1976 304,54 6/2 mieszk.-użyt. 913620 cegła żelbetowa papa 

34. Kaliska 56 1950 361,86 6 mieszkalny 1085580 cegła drewniana blacha 

35. Kaliska 58 1890 307,70 10 mieszkalny 923100 cegła drewniana papa 

36. Kączkowskiego 1 1950 797,22 18 mieszkalny 2391660 cegła drewniana blacha 

37. Kączkowskiego 3 1942 872,41 13 mieszkalny 2617230 cegła drewnina blacha 

38. Kączkowskiego 5 1960 767,19 18 mieszkalny 2301570 cegła drewnina blacha 

39. Kączkowskiego 7 1950 767,22 18 mieszkalny 2301660 cegła drewnina blacha 

40. Kączkowskiego 9 1950 1164,30 27 mieszkalny 3492900 cegła zelbetowa papa 

41. Kączkowskiego 14 1957 775,40 18 mieszkalny 2326200 cegła drewnina eternit 

42. Kączkowskiego 16 1957 764,07 18 mieszkalny 2292210 cegła drewnina blacha 

43. Kączkowskiego 18 1942 723,12 11 mieszkalny 2169360 cegła drewnina blacha 

44. Kączkowskiego 20 1962 1162,57 26 mieszkalny 3487710 cegła żelbetowa blacha 

45. Kolska 1 1894 397,61 0/1 mieszk.-użyt. 1192830 cegła drewnina papa 
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46. Kolska 16 1890 263,45 4/3 mieszk.-użyt. 790350 cegła drewnina papa 

47. Kolska 17 1945 425,86 7/3 mieszkalny 1277580 cegła drewnina papa 

48. Kolska 35 1890 236,02 7 mieszkalny 708060 cegła drewnina blacha 

49. Kolska Szosa 6 1966 1798,50 45 mieszkalny 5395500 cegła zelbetonowa papa 

50. Kolska Szosa 8 1977 1790,18 45 mieszkalny 5370540 cegła zelbetonowa papa 

51. Kolska Szosa 10 1966 1798,32 45 mieszkalny 5394960 cegła zelbetonowa papa 

52. Leg. Polskich 1 1961 2448,45 54 mieszkalny 7345350 cegła zelbetonowa papa 

53. Leg. Polskich 5 1974 5394,11 120 mieszkalny 16182330 wielka płyta żelbetonowa papa 

54. Leg. Polskich 12 1993 1370,70 24 mieszkalny 4112100 cegła żelbetonowa papa 

55. Łąkowa 4 1970 1391,04 24/2 mieszk.-użyt. 4173120 cegła żelbetowa papa 

56. Matejki 1 1960 1555,32 35 mieszkalny 4665960 cegła żelbetonowa papa 

57. Matejki 2 1960 778,96 18 mieszkalny 2336880 cegła żelbetonowa papa 

58. Matejki 3 1962 1532,20 35 mieszkalny 4596600 cegła żelbetonowa papa 

59. Matejki 4 1964 804,00 18 mieszkalny 2412000 cegła żelbetonowa papa 

60. Matejki 5 1962 1563,10 35/1 mieszk.-użyt. 4689300 cegła żelbetonowa papa 

61. Matejki 6 1963 756,35 18 mieszkalny 2269050 cegła żelbetonowa papa 

62. Mickiewicza 8A 1977 418,74 9 mieszkalny 1256220 cegła żelbetonowa papa 

63. Mickiewicza 16 1980 981,00 18/1 mieszkalny 2943000 cegła żelbetonowa papa 

64. Milewskiego 2 1983 2022,20 38 mieszkalny 6066600 wielka płyta żelbetonowa papa 

65. Młodych 2 1985 1088,57 25 mieszkalny 3265710 cegła żelbetonowa papa 

66. Orzeszkowej 6 1961 767,70 18 mieszkalny 2303100 cegła żelbetowa papa 

67. P.O.W. 1 1978 2163,55 40 mieszkalny 6490650 wielka płyta żelbetowa papa 

68. P.O W. 2 1977 2163,55 40 mieszkalny 6490650 wielka płyta żelbetowa papa 

69. P.O W. 3 1979 2644,00 60 mieszkalny 7932000 cegła żelbetowa papa 

70. P.O W. 4 1981 2156,00 50 mieszkalny 6468000 wielka płyta żelbetowa papa 

71. P.O.W. 5 1966 2241,38 60 mieszkalny 6724140 cegła żelbetowa papa 

72. P.O.W. 6 1976 894,96 20 mieszkalny 2684880 cegła żelbetowa papa 

73. P.O.W. 7 1966 2236,39 60 mieszkalny 6709170 cegła żelbetowa papa 

74. P.O.W. 10 1978 2163,55 40 mieszkalny 6490650 wielka płyta żelbetowa papa 

75. P.O.W. 12 1988 1182,10 20 mieszkalny 3546300 cegła żelbetowa papa 

76. Pl. Sienkiewicza 2 1957 554,61 5/1 mieszk.-użyt. 1118530 cegła drewniana papa 

77. Pl. Sienkiewicza 11 1900 449,85 14/1 mieszkalny 1349550 cegła drewniana papa 

78. Pl. Woj. Pol. 16 1861 769,80 7/2 mieszk.-użyt. 2309400 cegła drewniana papa 

79. Składkowskiego 2 1959 444,30 18 mieszkalny 1332900 cegła żelbetowa papa 

80. Składkowskiego 3 1942 769,80 13 mieszkalny 2309400 cegła drewniana blacha 

81. Składkowskiego 4 1958 486,92 18 mieszkalny 1460760 cegła żelbetowa papa 

82. Składkowskiego 5 1942 427,40 12 mieszkalny 1282200 cegła drewniana blacha 

83. Składkowskiego 6 1942 490,47 11 mieszkalny 1471410 cegła drewniana blacha 

84. Składkowskiego 8 1942 487,41 9 mieszkalny 1462230 cegła drewniana blacha 

85. Składkowskiego 10 1942 1225,79 11 mieszkalny 3677370 cegła drewniana blacha 

86. Smorawińskiego 5 1962 1224,43 27 mieszkalny 3673290 cegła żelbetowa papa 

87. Smorawińskiego 6 1978 2159,04 40 mieszkalny 6477120 wielka płyta żelbetowa papa 

88. Smorawińskiego 7 1963 1225,35 27 mieszkalny 3676050 cegła żelbetowa papa 

89. Sportowa 4 1960 771,30 24 mieszkalny 2313900 cegła drewniana papa 

90. Sportowa 6 1960 771,60 9 mieszkalny 2314800 cegła żelbetowa papa 

91. Sportowa 8 1960 771,00 18 mieszkalny 2313000 cegła żelbetowa papa 

92. Sportowa 10 1960 772,60 18 mieszkalny 2317800 cegła żelbetowa papa 

93. Stawickiego 1 1963 640,00 20 mieszkalny 1920000 cegła żelbetowa papa 

94. Stawickiego 3 1963 640,00 20 mieszkalny 1920000 cegła żelbetowa papa 

95. Stawickiego 5 1963 640,00 20 mieszkalny 1920000 cegła żelbetowa papa 

96. Uniejowska 1b 1990 388,20 6 mieszkalny 1164600 cegła żelbetowa papa 

97. Uniejowska 1c 1990 388,20 6 mieszkalny 1164600 cegła żelbetowa papa 

98. Wyszyńskiego 2 1964 2010,16 45 mieszkalny 6030480 cegła żelbetowa papa 

99. Wyszyńskiego 3 1979 5414,50 120 mieszkalny 16243500 wielka płyta żelbetowa papa 

100. Wyszyńskiego 4 1966 2705,30 60 mieszkalny 8115900 cegła żelbetowa papa 

101. Wyszyńskiego 6 1966 2718,30 60 mieszkalny 8154900 cegła żelbetowa papa 

102. Wyszyńskiego 8 1965 2718,14 60 mieszkalny 8154420 cegła żelbetowa papa 
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103. Wyszyńskiego 10 1966 2718,10 60 mieszkalny 8154300 cegła żelbetowa papa 

104. Wyszyńskiego 14 1976 2644,00 60 mieszkalny 7932000 cegła żelbetowa papa 

105. Żeromskiego 5 1986 328,60 10 mieszkalny 985800 cegła drewniana papa 

106. Żeromskiego 9 1880 225,29 6 mieszkalny 675870 cegła drewniana blacha 

107. Żeromskiego 11 1890 190,93 5 mieszkalny 572790 cegła dtewniana papa 

108. Żeromskiego 38 1991 235,49 4 mieszkalny 706470 cegła drewnina dachówka 

109. Żwirki i Wigury 1 1964 639,40 20 mieszkalny 1918200 cegła żelbetowa papa 

110. Żwirki i Wigury 3 1964 639,40 20 mieszkalny 1918200 cegła żelbetowa papa 

111. Żwirki i Wigury 5 1964 639,40 20 mieszkalny 1918200 cegła żelbetowa papa 

112. Żwirki i Wigury 7 1986 770,38 20 mieszkalny 2311140 cegła żelbetowa papa 

      

392447320 
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Wykaz budynków - gminne 

 

L.P. Adres Wspólnoty 
Rok 

budowy 

Powierzch. 
bud./lokal. 

Ilość 
lokali 

Przeznaczenie 
Wartość 
budynku 

Materiał 
ścian 

Konstrukcja 
dachu 

Pokrycie 
dachu 

1. 3-ego Maja 2 1958 425,77 16 użytkowy 1277310 cegła  drewniana papa 

2. 3-ego Maja 15 1939 572,96 8/2 mieszk.-użyt. 1718880 cegła  drewniana papa 

3. 3-go Maja 23 1912 460,00 9/2 mieszk.-użyt. 1380000 cegła drewniana papa 

4. 3-go Maja 28   101,28 2 mieszkalny 303840 cegła drewniana blacha 

5. Browarna 12 1890 147,00 4 mieszkalny 441000 cegła drewniana blacha 

6. Dobrska 23 1974 408,00 12 mieszkalny 1224000 cegła żelbetowa papa 

7. Górnicza 20 1965 653,45 12 mieszkalny 1960350 cegła żelbetowa papa 

8. Górnicza 22 1965 632,50 12 mieszkalny 1897500 cegła żelbetowa papa 

9. Górnicza 24 1965 587,60 12 mieszkalny 1762800 cegła żelbetowa papa 

10. Górnicza 28 1965 638,00 12 mieszkalny 1914000 cegła żelbetowa papa 

11. Górnicza 30 1965 624,15 12 mieszkalny 1872450 cegła żelbetowa papa 

12. Górnicza 32 1965 634,70 12 mieszkalny 1904100 cegła żelbetowa papa 

13. Kaliska 22 1887 245,16 4/1 mieszk.-użyt. 735480 cegła drewniana papa 

14. Kaliska 23 1887 187,85 7/1 mieszk.-użyt. 563550 cegła drewniana blacha 

15. Kaliska 26 1850 476,63 10/1 mieszk.-użyt. 1429890 cegła drewniana papa 

16. Kaliska 34 1890 348,47 12/1 mieszkalny 1045410 cegła drewniana blacha 

17. Kaliska 42 2000 760,40 18 mieszkalny 2281200 cegła  drewniana blacha 

18. Kaliska 43 1875 588,61 15/1 mieszk.-użyt. 1765830 cegła  drewniana blacha 

19. Kaliska 46 1875 230,40 6 mieszkalny 691200 cegła  drewniana blacha 

20. Kaliska 48 1875 242,60 9 mieszkalny 727800 cegła  drewniana blacha 

21. Kaliska 53 1887 267,24 8 mieszkalny 801720 cegła  drewniana blacha 

22. Kolska 18 1890 335,94 8 mieszkalny 1007820 cegła  drewniana papa 

23. Kolska 20 1890 200,95 5 mieszkalny 602850 cegła  drewniana papa 

24. Kolska 37 1945 129,70 3 mieszkalny 389100 cegła  drewniana papa 

25. Plac Sienkiewicza 13 1900 331,45 10 mieszkalny 994350 cegła  drewniana papa 

26. Polna 4B 1996 291,99 15 mieszkalny 875970 cegła  drewniana papa 

27. 3-go Maja 7 1880 590,70 12/2 mieszk.-użyt. 1772100 cegła  żelbetowa papa 

28. Powst. Wlkp 1 1986 742,20 20/1 mieszk.-użyt. 2226600 cegła  żelbetowa papa 

29. Powst. Wlkp 1a 1998 213,24 4/1 mieszkalny 639720 cegła  żelbetowa papa 

30. Powst. Wlkp 1b 1999 477,45 12 mieszkalny 1432350 cegła  żelbetowa papa 

31. Powst. Wlkp 1c 1999 477,45 12 mieszkalny 1432350 cegła  drewniana papa 

32. Sportowa 3   312,00 1 użytkowy 936000 cegła  drewniana papa 

33. Sportowa 5 1960 200,42 6 mieszkalny 601260 cegła  drewniana papa 

34. Szeroka 9 1945 408,33 9 mieszkalny 1224990 cegła  drewniana papa 

35. Szeroka 18 1940 274,86 5 mieszkalny 824580 cegła  drewniana papa 

36. Szkolna 2    236,30 1 użytkowy 708900 cegła  drewniana blacha 

37. Uniejowska 12 1950 68,11 2 mieszkalny 204330 cegła  drewniana papa 

38. Żeromskiego 10 1930 236,35 6 mieszkalny 709050 cegła  drewniana papa 

39. Żeromskiego 12 1900 299,86 9 mieszkalny 899580 cegła  drewniana papa 

40. Żeromskiego 14 1900 313,20 7 mieszkalny 939600 cegła  drewniana papa 

41. Żeromskiego 19 1978 251,75 7 mieszkalny 755250 cegła  drewniana blacha 

42. Żeromskiego 20 1900 494,15 12 mieszkalny 1482450 cegła  drewniana papa 

43. Żeromskiego 22 1900 351,93 10 mieszkalny 1055790 cegła  drewniana blacha 

44. Żeromskiego 28 1890 243,60 7 mieszkalny 730800 cegła  drewniana papa 

45. Żeromskiego 42 1900 110,90 3 mieszkalny 332700 cegła  drewniana dachówka 

46. Żeromskiego 48 1957 338,41 7 mieszkalny 1015230 cegła  drewniana blacha 

47. Zdrojki Lewe 128 2001 284,60 11 mieszkalny 853800 cegła  drewniana blacha 

48. Zdrojki Lewe 128A 2004 281,00 8 mieszkalny 843000 cegła  drewniana papa 

49. Zdrojki Prawe 1A 1972 49,45 1 mieszkalny 148350 cegła żelbetowa papa 

     
 

53337180 
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Wykaz garaży  

         
L.P Adres garażu  Powierzchnia 

Ilość 
szt. 

Numer działki  
Rok 

budowy  
Materiał 

ścian 
Pokrycie 

dachu 
Wartość 
budynku 

1 Broniewskiego  34,07 2            41/55; 341/60 1968 cegła papa 34 070,00 

2 Dąbrowskiego  19,42 1                        468/2 1965 cegła  papa 19 420,00 

3 Armii Krajowej  51,27 3 341/78; 341/80 1967 cegła papa 51 270,00 

4 Matejki  113,41 5 205/13 1965 cegła papa 113 410,00 

5 Górnicza /segment A 248,48 14 743/14 do 743/30 1965 cegła blacha 248 480,00 

6 Górnicza /segment B 162,67 12 743/33-743/42;743/44 1965 cegła papa 162 670,00 

7 Sportowa 30,18 2 138 1960 cegła papa 30 180,00 

8 Szeroka 18 21,38 1 431 1950 cegła papa 21 380,00 

9 3-go Maja 15  9,60 1 471 1950 cegła papa 9 600,00 

10 Kaliska 53 28,93 2 360   cegła papa 28 930,00 

11 Żeromskiego 20 39,30 3                         217/1   cegła papa 39 300,00 

12 Żeromskiego 22 23,17 1 211   cegła papa 23 170,00 

13 Wyszyńskiego  38,78 1                      503/26;   cegła papa 38 780,00 

14 Kolska 20 22,50 1 581   cegła papa 22 500,00 

  Razem 843,16 49         843 160,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                       Załącznik nr 8 

Budynki 

L.p. 
Przeznaczenie budynku                           
np.. budynek administracyjny, 

magazynowy, biurowy, szkolny itp. 
Lokalizacja (proszę podać dokładny adres)   

Istniejące i sprawne zabezp. 

p.pożarowe 

  
Istniejące i sprawne zabezp. 

p.kradzieżowe 
Ilość 

1. 
Budynek Węzła 

Grupowego - wynajem 
ul. Browarna 13,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna tak   

hydranty wewnętrzne z 
wężami 

  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

2. 
Budynek Węzła 

Grupowego - węzeł 
ul. Browarna 15,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna tak   

hydranty wewnętrzne z 
wężami 

  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

3. Stacja Podmieszania nr 1 
ul. Armii Krajowej 18A,                                        

62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 
wężami 

  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

4. Stacja Podmieszania nr 2 
ul. Dąbrowskiego 12A,                                          

62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna tak   

hydranty wewnętrzne z 
wężami 

  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

5. Stacja Podmieszania nr 3 
ul. Armii Krajowej 11,                                           

62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna tak   

hydranty wewnętrzne z 
wężami 

  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 
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6. Stacja Podmieszania nr 4 ul. Wyszynskiego 10A,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

7. Rozdzielnia Ciepła nr 1  ul. Powst. Wlkp.,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna tak   

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość tak   

8. Rozdzielnia Ciepła nr 4  ul. Wyszyńskiego,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

9. Kotłownia ul. Młodych 3A,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna tak   

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

10. Budynek techniczny ul. Wyzwolenia 6,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

11. Budynek techniczny ul. Wyzwolenia 3,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 
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12. Garaże - Stacja Podm. Nr 3 ul. Armii Krajowej 11,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

13. Budynek techniczny ul. Wyzwolenia 1,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

14. Budynek techniczny ul. Wyzwolenia 2,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

15 
Budynek Konińska (Ujęcie 

Wody) 
ul. Konińska 4, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż.   nie   okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość   nie 

16 Hydrofornia (Ujęcie Wody) ul. Konińska 4, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   3 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak   1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość   nie 

17 

Budynek Hydroforni-

Nadleśnictwo (Ujęcie 

Wody) 

ul. Chopina, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak   1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość   nie 
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18 
Budynek energetyczny 

(Ujęcie Wody) 
ul. Konińska 4, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   2 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak   1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość   nie 

19 
Ujęcie Wody Muchlin St. 

Uzd. Wod. 
ul. Konińska 4, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
    nie pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne     nie dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze     nie system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki     nie system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury     nie monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej     nie monitoring z sygnałem na odległość     

20 
Budynek Chlorowni z 

rozdzielnią elektryczną 
ul. Chopina, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna     

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby     

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu     

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu     

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość     

21 Budynek chlorowni ul. Konińska 4, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość   nie 

22 
Stacja Dmuchaw 

(Oczyszczalnia Ścieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak   1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   

23 
Budynek energetyczny 

(Oczyszczalnia scieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   2 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   
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24 
Magazyn Paliw Nr 1 

(Oczyszczalnia scieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż.   nie   okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak   1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   

25 
Magazyn Paliw Nr 2 

(Oczyszczalnia scieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż.   nie   okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak   1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   

26 
Wiata Typ Moskwa 

(Oczyszczalnia scieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż.   nie   okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość   nie 

alarm do Straży Pożarnej       monitoring z sygnałem na odległość     

27 
Stacja uzdatniania osadów 

(Oczyszczalnia scieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 
wężami 

  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak   1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   

alarm do Straży Pożarnej       monitoring z sygnałem na odległość tak   

28 

Budynek Warsztatu-

Socjalny (Oczyszczalnia 

Ścieków) 

ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   7 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 
wężami 

  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak   1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   
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29 

Budynek Pompowni 

Ścieków (Oczyszczalnia 

Ścieków) 

ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż.     1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak   1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   

30 
Budynek Agregatu 

(Oczyszczalnia Ścieków) 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   

31 
Komora Krat-Mech., 

Ręczna, Inst. 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   

32 
Budynek Przepompowni     

Rury Stal 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość tak   

33 Składowisko Osadu ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż.   nie   okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
tak   1 pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość   nie 

34 
Wiata Osadu Wyszuszonego 

- ZHIG 
ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż.   nie   okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie   monitoring z sygnałem na odległość   nie 
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35 
Budynek socjalny - 

magazyn części 
ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak x 2 okratowane okna x nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
x nie   pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne x nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych x nie 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu x nie 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem x nie 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak x 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 

36 Budynek magazynowy ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. x nie   okratowane okna x nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
x nie   pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne tak x 1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych x nie 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu x nie 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem x nie 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak x 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 

37 Budynek magazynowy  ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak x 1 okratowane okna x nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
x nie   pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne tak x 1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych x nie 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu x nie 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem x nie 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak nie 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 

38 
Budynek administracyjno - 

magazynowy 
ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak x 4 okratowane okna x nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
x nie   pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne tak x 1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych x nie 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu x nie 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem x nie 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak x 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 

39 

Budynek administracyjny ze 

świetlicą i zapleczem 

socjalnym 

ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak x 7 okratowane okna x nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
tak x 1 pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne tak x 1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak x 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu tak x 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem tak x 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak x 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 
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40 Budynek magazynowy ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak x 1 okratowane okna x nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
x nie   pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne tak x 1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych x nie 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu x nie 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem x nie 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak x 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 

41 Garaże samochodowe ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. x nie   okratowane okna x nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
x nie   pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne tak x 1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych x nie 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu x nie 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem x nie 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak x 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 

42 Warsztaty samochodowe ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak x 5 okratowane okna tak x 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
tak x 3 pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne tak x 1 dwa zamki w drzwiach zewnętrznych x nie 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu x nie 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem x nie 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak x 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 

43 Budynek stolarni ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak x 3 okratowane okna x nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
tak x 1 pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne x nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych x nie 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu x nie 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem x nie 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak x 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 

44 Budynek magazynowy ul Polna 4,  62 - 700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. x nie   okratowane okna x nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
x nie   pokryte folią antywłamaniową szyby x nie 

hydranty zewnętrzne x nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych x nie 

tryskacze x nie   system alarmowy w miejscu x nie 

zbiorniki x nie   system alarmowy z powiadomieniem x nie 

detektory dymu/temperatury x nie   monitoring w miejscu tak x 

alarm do Straży Pożarnej x nie x monitoring z sygnałem na odległość x nie 
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45 Budynek Laboratorium ul. Graniczna, 62-700 Turek 

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne tak     dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu   nie 

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

46 Budynek Schroniska ul. Graniczna, 62-700 Turek  

gaśnice wg normy ppoż. tak   1 okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych   nie 

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu   nie 

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem   nie 

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość   nie 

47 
Budynek administracyjno-

warsztatowy 
ul. Graniczna 12a, 62-700 Turek  

gaśnice wg normy ppoż.   nie   okratowane okna   nie 

hydranty wewnętrzne z 

wężami 
  nie   pokryte folią antywłamaniową szyby   nie 

hydranty zewnętrzne   nie   dwa zamki w drzwiach zewnętrznych tak   

tryskacze   nie   system alarmowy w miejscu tak   

zbiorniki   nie   system alarmowy z powiadomieniem tak   

detektory dymu/temperatury   nie   monitoring w miejscu tak   

alarm do Straży Pożarnej   nie x monitoring z sygnałem na odległość tak   
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                                                                                                                                                                   Załącznik nr 9 

 

 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny 

L.P. Rodzaj, nazwa, typ 

Wartość 
księgowa 

Rok 
produkcji/ 

Dodatkowe zabezpieczenia 

  /data zakupu p.kradzieżowe pomieszczeń 

1 Drukarka atramentowa OfficeJet Pro K8600dn 1 363,98 2012-09-12 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

2 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,01 2012-09-20 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

3 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,01 2012-09-20 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

4 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,01 2012-09-20 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

5 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,01 2012-09-20 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

6 Drukarka laserowa LaserJet M401dn 982,23 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

7 Drukarka laserowa LaserJet M401dn 982,23 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

8 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,03 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

9 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,03 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

10 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,03 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

11 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,03 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

12 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,03 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

13 Projektor M300X 2 693,09 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

14 Urządzenie wielofunkcyjne OfficeJet 6500A Plus 489,87 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

15 Drukarka laserowa LaserJet Enterprise M602dn 3 093,74 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

16 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 318,03 2012-09-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

17 Urządzenie wielofunkcyjne PhotoSmart 6510 486,99 2012-12-31 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

18 Drukarka laserowa HP LaserJet 400 color M451dn 1 409,18 2013-03-20 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

19 Drukarka atramentowa OfficeJet Pro 251 dw 750,21 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

20 Drukarka atramentowa Officejet 7110 549,48 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

21 Drukarka laserowa LaserJet P3015dn 1 576,46 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

22 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,42 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

23 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,42 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

24 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,40 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

25 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,42 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

26 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,42 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

27 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,42 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

28 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,42 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

29 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,41 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

30 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,41 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

31 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,41 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  
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32 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,41 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

33 Urządzenie wielofunkcyjne PhotoSmart 6525 557,59 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

34 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,42 2013-08-28 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

35 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 675,42 2013-08-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

36 Urządzenie wielofunkcyjne Officejet 6700 Premium 428,19 2014-02-06 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

37 Drukarka laserowa LaserJet M401dn 735,21 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

38 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 800,72 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

39 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,39 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

40 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,39 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

41 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,38 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

42 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,39 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

43 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,38 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

44 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,38 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

45 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,38 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

46 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,33 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

47 Drukarka laserowa LaserJet P3015dn 1 398,71 2014-10-28 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

48 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,38 2014-10-28 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

49 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,38 2014-10-28 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

50 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,38 2014-10-28 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

51 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 666,38 2014-10-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

52 Urządzenie wielofunkcyjne Officejet 6700 Premium 411,29 2014-11-19 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

53 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 707,59 2014-12-19 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

54 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 707,57 2014-12-19 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

55 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 707,59 2014-12-19 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

56 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 670,73 2014-12-19 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

57 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 707,59 2014-12-19 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

58 Serwer HP PROLIANT DL380 GEN9 z oprogramowaniem 125 819,07 2015-05-29 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

59 Drukarka atramentowa Pixma iP7250 221,22 2015-07-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

60 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 930,70 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

61 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 930,70 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

62 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 930,70 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

63 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

64 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

65 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

66 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

67 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 930,70 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

68 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

69 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 930,70 2015-12-14 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

70 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 930,70 2015-12-14 Pracowniczny nadzór całodobowo. 
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71 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

72 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

73 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

74 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

75 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

76 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 897,38 2015-12-14 Pracowniczny nadzór całodobowo. 

77 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 930,70 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

78 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 930,70 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

79 Zestaw komputerowy z oprogramowaniem + monitor 2 930,70 2015-12-14 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

80 Drukarka atramentowa Pixma iP7250 257,38 2015-12-15 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

81 Drukarka laserowa Kyocera FS-4300DN 1 693,50 2015-12-15 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

82 Drukarka laserowa Kyocera FS-4300DN 1 693,49 2015-12-15 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

83 Skaner GT-1500 927,87 2015-12-15 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

84 Router Fortigate 50E 3 540,25 2016-06-24 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

85 Router FortiAnalyzer 200C 10 742,13 2016-08-19 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

Łącznie 327 309,79 

   

 

Sprzęt elektroniczny przenośny 

L.P. Rodzaj, nazwa, typ 
Wartość księgowa Rok produkcji/   

  /data zakupu   

1 Notebook HP ProBook 4730S (2) 2 913,64 2012-05-24   

2 Notebook HP ProBook 4730S (2) 3 277,96 2012-05-24   

3 Notebook HP 630 2 276,71 2012-09-29   

4 Notebook HP ProBook 450 G2 2 907,87 2014-10-28   

5 Notebook HP ProBook 6570b 5 745,69 2014-10-28   

6 Tablet Lenovo ThinkPad 8 2 358,11 2014-12-19   

7 Tablet Kruger&Matz Edge1082 700,89 2016-03-22   

8 Tablet Kruger&Matz Edge1084 680,00 2016-05-09   

9 Tablet Kruger&Matz Edge1084 680,00 2016-05-09   

10 Tablet Kruger&Matz Edge1084 680,00 2016-05-09   

11 Tablet Kruger&Matz Edge1084 680,00 2016-05-09   

12 Tablet Kruger&Matz Edge1084 680,00 2016-05-09   

13 Tablet Kruger&Matz Edge1084 680,00 2016-05-09   

14 Tablet Kruger&Matz Edge1084 692,68 2016-07-18   

15 Tablet Kruger&Matz Edge1084 692,68 2016-07-18   

Łącznie 25 646,23 
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                                                                                                                                                                      Załącznik nr 9 c.d. 

 

 

Oprogramowanie licencjonowane 

L.P. Nazwa (opis, głównie oprogramowanie specjalistyczne) Wartość księgowa 
Data 

zakupu Dodatkowe zabezpieczenia 

1 Program "Wspólnoty" 4 301,02 1999-12-01 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

2 Program "Czynsze" 4 886,00 2005-06-30 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

3 Program ogólny sieci wod-kan dla miasta Turku 202 500,00 2008-12-31 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

4 Program do faktur. i rozl. lokali niemieszkalnych 3 580,00 2009-01-31 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

5 Progam "Efka" 4 070,40 2009-02-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

6 System Net 3 BPM 54 006,28 2009-09-30 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

7 Program komputerowy GOKOM 4 562,10 2013-11-30 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

8 Zintegrowany system do obsługi Przedsiębiorstwa 172 626,94 2013-12-31 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

9 Program FK Ciepło 9 000,00 2014-12-31 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

10 Program bcEDEK 1 355,41 2015-02-28 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

11 Oprogramowanie na serwer HP 5 770,28 2015-06-30 Budynek całodobowo ochraniany przez  firmę ochroniarską  

Łącznie 466 658,43 
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                                                                                                                                                                Załącznik nr 10 

 

L.P. 
Numer 

rejestracyjny 
Rodzaj 
pojazdu 

Rok 
produkcji Marka Typ, model Poj./moc Nr nadwozia VIN 

Łado   
wność 

T DMC 
Il.  

miej. Data  I rej. 
Suma 

ubezpiecz. 
Suma 
NW Okres odpowiedzialności 

1 PTU 60RG Ciężar.osobowy 2006 VOLKSWAGEN CARAVELLE 1986 / 77 WV2ZZZ7HZ7X014632 0,75 3000 9 2007-01-03 22 550,00 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

2 PTU 62WL Ciężarowy 1998 FS LUBLIN 0554 ZNTS IS 2417 / 66 SUL055414W0002061 0,85 3500 3 1998-10-05 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

3 PTU G465 Ciężarowy 1995 VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 

T4 
2370 / 55 WV2ZZZ70ZSH098860 0,995 2590 6 1995-04-21 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

4 PTU 98KY Ciężarowy 2006 VOLKSWAGEN TRANSPORTER  1890 / 63 WV3ZZZ7JZ6X034053 0.77 2800 3 2006-04-27 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

5 PTU G124 Ciężarowy 1997 VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER 

T4 
2370 / 55 WV1ZZZ70ZVH031116 0.99 2650 6 1997-03-25 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

6 PTU W390 Ciężarowy 1997 VOLKSWAGEN  
TRANSPORTER 

T4 
2379 / 55 WV1ZZZ70ZWH046583 1,05 2800 9 1997-10-09 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

7 PTU FM72 Ciężarowy 2010 VOLKSWAGEN  
TRANSPORTER 

T5 
1896 /75 WV1ZZZ7HZ9H151546 0.82 2800 9 2010-03-30 34 600,00 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

8 PTU XM95 Ciężarowy 2007 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1896 / 62 WV1ZZZ7HZ8H051764 0,9 2800 6 2007-10-17 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

9 PTU VA54 Ciężarowy 2005 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1896 /63 WV1ZZZ7HZ6H040098 0,9 2800 6 2005-10-11 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

10 PTU XM94 Ciężarowy 2005 VOLKSWAGEN CADY 1968 / 51 WV1ZZZ2KZ6X021256 0,75 2205 2 2005-08-29 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

11 PTU WM10 Ciężarowy 2007 IVECO DAILY 2287 / 71 ZCFC3575005680336 0,57 3500 3 2007-01-16 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

12 PTU G123 Specjalny 1995 
FC 

STARACHOWICE 
STAR 1142 6842 / 110 SUS1142ASS0010139 6,2 11900 3 1995-10-04 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

13 PTU GF29 
Specjalny – do 

czyszczenia 
kanalizacji 

1997 
FC 

STARACHOWICE 
STAR 1142 6842 / 110 SUS1142CEV0012375 4,575 11775 3 1997-02-25 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

14 PTU FA67 
Ciężarowy-

kontener 
1995 

FC 
STARACHOWICE 

STAR 1142 6842 / 110 SUS1142ASS0010362 6,3 11525 3 1995.11.234 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

15 PTU 98CA Ciężarowy 1993 JELCZ P-422K 
11100 / 

179 
SUJP4228FP0000110 7,2 15400 3 1993-11-19 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

16 PTU VT35 Ciężarowy 1992 JELCZ S 415 
11100 / 

179 
SUJS415AEN0002044 8 16000 3 1993-11-20 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

17 PTU 27XW Ciężarowy 2008 MAN STAR TRUCKS 4580 / 132 WMAN15ZZ79Y225048 5,59 11990 3 2008-11-04 122 800,00 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

18 PTU 18VL Ciężarowy 2008 MAN TGL 12,100 4580 /132 WMAN05ZZ08Y217374 6,59 11990 3 2008-07-01 87 400,00 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

19 PTU 78JT Ciężarowy 2005 
MERCEDES-

BENZ 
AXSOR 2528 L 

6X2/4 
6374 / 205 WDB9506251L062473 11,7 26000 3 2005-10-07 97 900,00 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

20 PTU 59NG Ciężarowy 2006 
MERCEDES-

BENZ 
AXSOR 2528 L 

6X2/4 MEDIUM XL 
6374 / 205 WDB9506251L123982 11,7 26000 3 2005-09-08 127 075,00 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

21 PTU 48TT 
Specjalny – do 
oczyszczania 

dróg 
2007 

MERCEDES-
BENZ 

ATEGO 1518 
LKO/FAUN-

VIAJET 
429 / 130 WDB9752621L234554 0 15000 3 2007-10-10 230 394,00 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

22 PTW HW51 

Specjalny – do 
czyszczenia 

kanałów 
sanitarnych 

2010 MAN 
TGS 26360 6X4 

BB 
10518 / 

265 
WMA26SZZ6BM564416 0 28000 3 2011-03-09 971 983,00 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

23 PTU 6298A 
Ciężarowy-

wywóz śmieci 
2005 

DAIMLER 
CHRYSLER 

950.53 6374/170 WDB9505321L003241 6,06 18000 3 09.05.2005 166 500,00 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 
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24 PTU 2714A Ciężarowy 2008 Citroen Jumper 2.2HDI 2198/74 VF7YCAMFB11431057 1,45 3500 6 23.04.2008 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

25 PTU 42AN Ciężarowy 1979 MULTICAR M 2513 1997 12629 2,1 2100 2 1979-11-05 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

26 PTU 64TS Ciągnik rolniczy 1985 URSUS C-360P 2502 / 35 -538942 0 2886 1 1985-08-22 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

27 PTU TN32 Ciągnik rolniczy 1998 URSUS 3514 2502 / 35 118640 0 3300 1 1998-08-20 x 10000 01.01.2017 - 31.12.2017 

28 PTU 48X8 P-pa specjalna 2014 PARAGAN PKD 0 TK9PFN1C2E1PP7065 0 500 0 02.09.2015 x   01.01.2017 - 31.12.2017 

29 PTU 53X1 P-pa rolnicza 1992 
POM-

ZŁOCIENIEC 
T.070 0 -3435 4,5 6140 0 1992-05-22 x   01.01.2017 - 31.12.2017 

30 PTU P398 P-pa ciężarowa 2002 NIEWIADÓW B1000 0 SWNB1000010002540 0,61 1000 0 2002.01.29 x   01.01.2017 - 31.12.2017 

31 PTU 8P50 P-pa ciężarowa 1991 TRZEBIATÓW D 35T 0 -2490 3,5 4600 0 1992-05-22 x   01.01.2017 - 31.12.2017 

32 KNA 469Z 
P-pa 

campingowa 
1985 NIEWIADÓW N 126E 0 22272 0,1 320 0 1985-07-12 x   01.01.2017 - 31.12.2017 

33 KNE 318Y 
P-pa 

campingowa 
1987 NIEWIADÓW N126E 0 29418 0,1 320 0 1987-12-10 x   01.01.2017 - 31.12.2017 

34 BEZ NR REJ   2000 CATEPILAR 428 C             x   01.01.2017 - 31.12.2017 

35 BEZ NR REJ Zamiatarka 1997 SCHMIDT SK 100             x   01.01.2017 - 31.12.2017 

36 BEZ NR REJ 
koparko-

ładowarka 
2010 JCB 3CX SM4T             117 552,00   01.01.2017 - 31.12.2017 

37 BEZ NR REJ 
N-pa 

ciągnikowa 
1990   T-103             x   01.01.2017 - 31.12.2017 

38 BEZ NR REJ 
N-pa 

ciągnikowa 
1985   N 225             x   01.01.2017 - 31.12.2017 

39 BEZ NR REJ 
N-pa 

ciągnikowa 
1983   NS-35             x 

 
01.01.2017 - 31.12.2017 

                                                                            Suma 1 896 470,00     

 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                          Załącznik nr 11 
 

 

UMOWA (wzór) 

 

Zawarta w dniu …………… pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej           

i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Turku ul. Polna 4, NIP: 668 000 00 82, zwanym dalej 

„Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

 

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

 

a Firmą ......................................................................... , 

 

z siedzibą w ....................................., wpisaną do KRS SR w ..................... NIP nr  

 

 .............. reprezentowaną przez ...........: .................................................................... 

 

zwaną dalej „Wykonawcą” 

 

stosownie do dokonanego przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w trybie 

przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy, strony zawarły umowę 

następującej treści : 

 

§ 1. 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się objąć ochroną ubezpieczeniową 

mienie Zamawiającego w zakresie ryzyk: 

- ognia i innych zdarzeń losowych, 

- kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji 

- sprzęt elektroniczny- od wszystkich ryzyk, 

- następstwa nieszczęśliwych wypadków, 

- odpowiedzialności cywilnej. 

- komunikacyjnych. 

 

2. Szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego, a opisane          

w załączniku nr 5 do SIWZ stanowią integralną część umowy i mają pierwszeństwo 

nad ogólnymi warunkami ubezpieczenia. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ                

oraz niniejszej umowie zastosowanie mają ogólne warunki ubezpieczeń Wykonawcy. 

 

3. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń Wykonawcy znajdują się uregulowania 

korzystniejsze dla Zamawiającego to automatycznie są obowiązujące. 

 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających do zamówienia 

podstawowego, stanowiących nie więcej niż 10% jego wartości i polegających             

na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy              

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164           

z późn. zm.). 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w zamówieniach uzupełniających  

stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym. 

 

6. W przypadku, gdy w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej Zamawiający 

zobowiązany będzie przekazać część ubezpieczonego mienia nowo powstałemu 

podmiotowi wydzielonemu ze struktur Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się 

do przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia na rzecz powstałego podmiotu. 
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§ 2. 

 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia 01.01.2017r. 

do dnia 31.12.2018 r. . 

 

2. Okres obowiązywania umowy dzieli się na 2 dwunastomiesięczne okresy 

ubezpieczeniowe: 

 

- I okres  od dnia 01.01.2017r.  do 31.12.2017r. 

- II okres  od dnia 01.01.2018r.  do 31.12.2018r. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia polis na każdy okres ubezpieczenia             

w zakresie, o którym mowa w § 1. najpóźniej na trzy dni przed początkiem każdego 

okresu. 

 

4. Wykonawca uznaje, że podczas zawierania umowy ubezpieczenia, były mu znane 

wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka, chyba, że pewne 

okoliczności zostały świadomie zatajone. 

 

§ 3. 

 

1. Za udzieloną ochronę ubezpieczeniową Zamawiający zapłaci Wykonawcy składkę            

za każdy okres, o którym mowa w § 2 ust.2 w kwocie …………….. zł. (słownie 

…………………………………………….. ). 

 

2. Określona w ust.1 składka ubezpieczeniowa, będzie płatna na wskazany w polisach,           

o których mowa w § 2 ust.3, numer konta Wykonawcy, przelewem w czterech 

równych ratach w następujących terminach: 

- I rata płatna do 20 stycznia każdego okresu 

- II rata płatna do 30 marca każdego okresu 

- III rata płatna do 30 czerwca każdego okresu 

- IV rata płatna do 30 września każdego okresu. 

 

3. W przypadku nieopłacenia składki w terminie, Wykonawca zobowiązany jest wezwać 

Zamawiającego do zapłaty składki z zagrożeniem, że brak wpłaty w terminie 7 dni             

od daty otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 

 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo potrącenia nieopłaconej części składki                    

z przeznaczonego do wypłaty odszkodowania. 

 

5. Składka jest stała w okresie obowiązywania niniejszej umowy.  

 

 

6. W przypadku zwiększenia przedmiotu zamówienia zastosowanie ma § 1 ust.4 

niniejszej umowy. 

 

7. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązany jest 

zgłosić ten fakt Wykonawcy w celu rekalkulacji należnej składki. Zmniejszenie 

składki obowiązuje od dnia zmniejszenia przedmiotu zamówienia. 

 

8. W obu przypadkach (ust. 6 i 7) rozliczenie składki będzie dokonywane w systemie 

kwartalnym z zastosowaniem systemu pro rata temporis. 
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§ 4. 

 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zawiadamiania Wykonawcy o zajściu zdarzenia 

objętego ochroną ubezpieczeniową w terminie 10 dni roboczych od chwili powzięcia 

informacji o tym zdarzeniu.  

 

2. Zamawiający zobowiązany jest pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 

przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia 

mienia pozostałego po szkodzie lub zmniejszenia szkody. 

 

3. Jeżeli niedopełnienie obowiązku wynikającego z ust. 1 lub ust. 2 nie nastąpiło z winy 

umyślnej i nie miało wpływu na ustalenie okoliczności powstania szkody lub rozmiaru 

szkody – nie może być przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania lub zmniejszenia 

jego wartości. 

 

4. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia wszelkich kontaktów z Zamawiającym 

związanych z likwidacją szkód wyłącznie za pośrednictwem przedstawiciela 

pełnomocnika Zamawiającego – Kancelaria Brokerska Krzysztof Sałata, wskazanego 

każdorazowo przy zgłoszeniu szkody korzystając z adresu email: szkody@ksbroker.pl  

 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia poinformować 

pełnomocnika Zamawiającego na adres email: szkody@ksbroker.pl o przyjęciu 

zgłoszenia oraz określić tryb postępowania i dokumenty niezbędne do ustalenia 

okoliczności zdarzenia powodującego roszczenie, a także podjąć czynności związane                  

z ustaleniem stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości 

odszkodowania/świadczenia. 

 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niestosowania zasady proporcji przy naliczaniu 

odszkodowania, jeżeli suma ubezpieczenia okaże się niższa od wartości faktycznej 

(odtworzeniowej lub rzeczywistej) mienia i bez względu na stopień zużycia technicznego 

odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości, do ustalonej wartości brutto. 

 

7. Wysokość szkody ustalana jest przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, 

konstrukcji i materiałów na podstawie cen rynkowych na usługi i materiały stosowanych                 

na danym terenie. 

 

8. Wypłaty odszkodowania będą przyznawane: 

- dla mienia Zamawiającego w wartościach netto bez uwzględnienia podatku VAT, 

- dla mienia Wspólnot Mieszkaniowych w wartościach brutto z uwzględnieniem            

podatku VAT. 

 

9. W przypadku nie przedstawienia przez Zamawiającego faktur, rachunków                      

lub kosztorysów za naprawę zniszczonego lub uszkodzonego mienia, Wykonawca 

dokonuje wyceny szkody w oparciu o własny kosztorys i przedstawia go Zamawiającemu              

do akceptacji. 

 

§ 5. 

 

Do kontaktów z Wykonawcą Zamawiający upoważnia w granicach udzielonego 

pełnomocnictwa, brokera ubezpieczeniowego - Krzysztof Sałata nr zezw. 265/97. 
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§ 6. 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku 

braku środków na zapłatę składek przez jednostki Zamawiającego w terminie 

przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki 

wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,   

b) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; 

w przypadku zmiany wartości majątku,   

c) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian 

OWU Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej, Ustawy                

o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym                

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie 

rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 7. 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach.  

 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach 

określonych w art. 145 i art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych. Odstąpienie             

od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 8. 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału,     

po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 

 

 

 


