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Numer pstępowania: ID.271.21.2013     Rewal, dnia  12.11. 2013 r. 
 

 
 

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
ZAMAWIAJĄCY 
GMINA REWAL  REPREZENTOWANA PRZEZ 
ROBERTA SKRABURSKIEGO - WÓJTA GMINY REWAL  
 
zaprasza do składania ofert 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 200.000 EURO na: 
 
„Kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi 
i pomocniczymi”  
 
z podziałem na następujące części: 
 
CZĘŚĆ I:  
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal wraz z jednostkami organizacyjnymi i 
pomocniczymi  
 
CZĘŚĆ II:  
Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Rewal wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi 
 
CZĘŚĆ III:  
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowych 
drużyn pożarniczych podstawowe i dodatkowe  
 
CZEŚĆ IV: 
Ubezpieczenie CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej   
 
 
CPV: 66510000-8 
 
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ składa się z następujących 
rozdziałów: 
Rozdział 1. Instrukcja dla Wykonawców  
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia – „kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz 

podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi”  
Rozdział 3. Załączniki 
 
 
 
 

ZATWIERDZAM: 
Za Zamawiającego  
Tomasz Bartkowski 

 
Pełnomocnik Wójta Gminy Rewal 
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Rozdział 1 
I. Zamawiający  

Gmina Rewal z siedzibą w Rewalu ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal 
Reprezentowana przez Roberta Skraburskiego - Wójta Gminy 
NIP 857-18-98-978,   
REGON 000544237 
 

II. Tryb postępowania 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości poniżej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 200.000 EURO  
 

III. Podstawa prawna 

1. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz.907, z późn. zm.) – zwana dalej ustawą.  

2. Podstawa prawna opracowania SIWZ: 
1.1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 z 

późn. zm.).  
1.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. Nr 
226, poz. 1817).  

1.3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w 
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 
282, poz. 1650).  

1.4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień 
oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych 
Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U. z 2011 r., Nr 282, poz. 1649). 

 
IV. Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest „KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I DZIAŁALNOŚCI GMINY REWAL 
WRAZ PODLEGŁYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I POMOCNICZYMI”:  
Część I – „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej,  
Część II – „Ubezpieczenia komunikacyjne”,  
Część III „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i 
młodzieżowych drużyn pożarniczych podstawowe i dodatkowe”                                                                         

CZEŚĆ IV – „Ubezpieczenie CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej”. 

zgodnie z podanymi   poniżej kodami CPV:  

1.1. CPV:  66515400-7   - ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
1.2. CPV: 66516400-4 – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadanym mieniem  

i wykonywanymi zadaniami, 
1.3. CPV: 66515000-3 – ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, 
1.4. CPV: 66515000-3 – ubezpieczenie szyb od stłuczenia, 
1.5. CPV: 66515000-3 – ubezpieczenie szyb w wiatach przystankowych od stłuczenia,  
1.6. CPV: 66515000-3 – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
1.7. CPV: 66514110-0, 66516100-1, 66512100-3 – ubezpieczenia komunikacyjne: OC, NNW, AC. 
1.8. CPV: 66512100-3 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków, 
1.9. CPV:66512100-3 – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków zgodnie z wymogami 

ustawy o ochronie przeciwpożarowej,  
 
2. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, dotychczasowemu 
wykonawcy usługi, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na 
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powtórzeniu tego samego rodzaju ubezpieczeń, które obejmuje zakres niniejszego zamówienia.  
 
 

3. Zakres przedmiotu zamówienia, szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego oraz zakres 
ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, określono w  Rozdziale 2 niniejszej SIWZ 
 

V. Składanie ofert częściowych 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na niżej wymienione części zamówienia; 

2.1. część I ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal wraz z jednostkami 
organizacyjnymi i pomocniczymi. 

2.2. część II ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Rewal wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi.  
2.3. część III ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i 

młodzieżowych drużyn pożarniczych podstawowe i dodatkowe.  
2.4. część IV ubezpieczenie CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej. 

 
VI. Termin wykonania  zamówienia  
1. Termin wykonania zamówienia:  24 miesiące tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2015 r.  z możliwością: 

1.1. Odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

2. Polisy ubezpieczeniowe, dotyczące ubezpieczeń wspólnych, czyli ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 
mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, NNW członków OSP i 
MDP, oraz polisy dotyczące poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal tj. ubezpieczenia od ognia i 
innych zdarzeń losowych i ubezpieczenia elektroniki (All risks) będą wystawiane na okres roczny, zgodny z 
terminem wykonania zamówienia tj. odpowiednio z początkiem odpowiedzialności 01.01.2014 r., z wyjątkiem: 
2.1. polis aktualnych w odniesieniu, do których dokumenty ubezpieczeniowe będą wystawiane od następnego 

dnia od dnia wygaśnięcia tych umów do końca rocznego okresu wykonania zamówienia, 
2.2. Obowiązkowego  ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ust. 3 

niniejszego rozdziału, 
3. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do 

Ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy 
ubezpieczenia określone indywidualnie dla każdego pojazdu, z możliwością wyrównania końca okresów 
ubezpieczenia, pod warunkiem złożenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy ubezpieczenia 
OC za porozumieniem stron w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia, tj. 31.12.2014 r. 

4. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych umów 
ubezpieczenia, określające okres i zakres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy 
działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi  - Kancelaria 
Brokerska PROFIT Sp. z o.o. w Szczecinie. 

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

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy: 

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj. posiadają uprawnienia do 
wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. 2003 r. Nr 124 poz. 1151 z poźn. Zm.) w zakresie nie węższym niż przedmiot 
zamówienia publicznego, 

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie  
1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
1.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. na dzień 

31.12.2012 r. spełniają wymogi ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
2003 r. Nr 124 poz. 1151 z poźn. Zm.) w zakresie posiadania : pokrycia marginesu wypłacalności środkami 
własnymi w wysokości co najmniej 100%, pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami, 
środków własnych w wysokości co najmniej 100% kapitału gwarancyjnego, 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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2.1. wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

2.2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 

2.3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

2.4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2.5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2.6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

2.7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

2.8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 

2.9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów 
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;  

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
3.1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub 

posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba 
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do 
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 
ustawy; 

3.2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

3.3. nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.  
4.1. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy. 
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie im zamówienia, o którym mowa w niniejszej SIWZ, 

powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych 
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warunków zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ.  
4.3. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4.4. Wszelkie decyzje podejmowane przez Pełnomocnika w związku z realizacją zamówienia są równoznaczne z 

decyzjami pozostałych wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielnie zamówienia publicznego. 
4.5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  
4.6. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie im zamówienia publicznego zgodnie z art. 141 ustawy, 

ponoszą odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy. 
4.7. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowę regulującą 
współpracę tych wykonawców. Z powyższej umowy powinno jednoznacznie wynikać : ponoszenie 
odpowiedzialności solidarnej wykonawców za wykonanie umowy zamówienia publicznego, czas 
obowiązywania umowy zawartej pomiędzy wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, który winien być nie krótszy niż okres zamówienia, zakaz dokonywania zmian w 
umowie łączącej Wykonawców bez zgody Zamawiającego, określenie zasad współpracy wykonawców w 
zakresie realizacji przez nich wspólnie zamówienia publicznego. 

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w SIWZ. 
6. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego działający w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych posiadał w swoim statucie zapis z 
którego wynika, iż Wykonawca (TUW) może ubezpieczać również osoby/instytucje nie będące członkami 
TUW. Zamawiający wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi wymaga, od 
Wykonawcy działającego w formie TUW, aby w swojej ofercie wyraźnie zaznaczył, iż Zamawiający nie 
będzie traktowany przez Wykonawcę (TUW) jako osoba/instytucja  będąca członkiem TUW, a co za tym 
idzie Zamawiający nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat Wykonawcy (TUW) przez 
wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 
2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. Zm.)     

7. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawców dokumentów oraz oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Z 
treści  załączonych dokumentów  musi wynikać  jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.  
Niespełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.  

VIII. Wykaz oświadczeń, dokumentów jakie muszą dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 

1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. 
2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – Załącznik Nr 2 do SIWZ  
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 

ustawy – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 
4. Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 
5. Wyszczególnienie zakresu klauzul dodatkowych podlegających ocenie – Załącznik nr 5 do SIWZ. 
6. Wykonawcy mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii 

Europejskiej – zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy 
Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r., w zakresie 
wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o 
działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.). 

7. Wykonawcy mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem 
Unii Europejskiej – zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup 
ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 

8. Sprawozdanie finansowe za rok 2012, w części opisującej realizacji ustawowych wskaźników bezpieczeństwa, 
tj. pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi, pokrycia aktywami rezerw techniczno-
ubezpieczeniowych   oraz   środków własnych w wysokości co najmniej 100% kapitału gwarancyjnego lub w 
formie oświadczenia woli osób uprawnionych do składania  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W 
przypadku składania oświadczenia przez pełnomocnika Wykonawcy. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub 
kopii pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie. 

9. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
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udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy; 

10. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

11. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert; 

12. Komplet ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy w zakresie wszystkich ryzyk objętych przedmiotem 
zamówienia, wzorów umów oraz innych zapisów mających zastosowanie przy zawarciu umowy 
ubezpieczenia. 

13. Pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące uprawnienie osób wymienionych w wykazie do złożenia 
oferty i zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, jeśli te uprawnienia nie wynikają z przedłożonego 
wyciągu z właściwego rejestru przedsiębiorstw. 

14. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia winni załączyć dokument ustanawiający 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo udzielone 
pełnomocnikowi powinno wyraźnie wskazywać: jakiego postępowania dotyczy, wykaz/listę podmiotów 
występujących wspólnie, pełnomocnika, który w imieniu tych podmiotów występuje, okres na jaki jest 
udzielone pełnomocnictwo oraz informację dotyczącą zakresu przedmiotowego pełnomocnictwa tj. czy 
pełnomocnictwo dotyczy reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli pełnomocnik 
ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich Wykonawców występujących 
wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych Wykonawców z osobna, to powyższa informacja winna być 
zamieszczona w treści pełnomocnictwa.  

15. Ocena spełniania warunków wymienionych w niniejszej SIWZ dokonana zostanie w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa powyżej. Zamawiający wezwie Wykonawców, 
którzy nie załączyli do oferty dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy 
nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  

16. Dokumenty powinny być złożone na załączonych do SIWZ drukach lub sporządzone przez wykonawcę przy 
zachowaniu formy, struktury, treści i kolejności zawartych informacji. 

17. Dokumenty wymagane w niniejszym SIWZ ujęte w pkt. 1-4 muszą zostać złożone w formie oryginału. 
18. Dokumenty wymagane w niniejszym SIWZ ujęte w pkt. 6-12 należy przedstawić w formie oryginałów albo 

kopii. 
19. Dokumenty wymagane w niniejszym SIWZ ujęte w pkt. 13-14 należy przedstawić w formie oryginałów albo 

kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 
20. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone 

za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
21. Osoba podpisująca ofertę winna czytelnie podać imię i nazwisko lub może złożyć podpis w formie skróconej z 

pieczątką identyfikującą osobę.  
22. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składanie wraz z tłumaczeniem na język polski. 
23. W przypadku gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej 

prawidłowości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu.  

 
IX. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń 

lub dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 
1. Zamawiający porozumiewać się będzie z Wykonawcami w toku niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności.  
2. Wnioski, oświadczenia, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie 

pisemnie. 
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3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej – 
wyłączenie na adres:  zp@rewal.pl.         

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego wykonawców. Wyjaśnienia warunków 
zamówienia udzielane będą pisemnie. Pytania, prośby o wyjaśnienia, informacje uważa się za złożone w 
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na 
piśmie przez przekazującego. 

6. Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
wyjaśnienie treści SIWZ. 

7. Zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Zamawiający i Wykonawcy są zobowiązani do potwierdzenia na żądanie drugiej 
strony faktu otrzymania dokumentów za pomocą drogi elektronicznej. 

8. W przypadku niepotwierdzenia faktu otrzymania dokumentów za pomocą drogi elektronicznej Zamawiający 
uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania (zgodnie z raportem 
skrzynki elektronicznej). 

9. Pytania do treści SIWZ przekazane za pomocą drogi elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich 
treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 4 powyżej. 

10. W przypadku błędnie podanego nr telefonu, adresu poczty elektronicznej lub braku komunikacji z 
Wykonawcą, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nie otrzymania informacji związanych z 
postępowaniem. 

11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez 
ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej www.rewal.pl 

12. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami w zakresie powyższego zamówienia 
jest pracownik Zamawiającego - Tomasz Bartkowski.  Zapytania należy kierować wyłącznie w formie pisemnej 
na adres zamawiającego z wskazaniem numeru postępowania o zamówienie publiczne  lub elektronicznej na 
adres poczty elektronicznej zp@rewal.pl.      

13. Dane do kontaktu: 
13.1. Pisemnie: Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 , 72-344 Rewal, 
13.2. Pocztą elektroniczną: zp@rewal.pl,      

X. Wymagania dotyczące wadium  
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium ani zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

XI. Termin związania ofertą 
1. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania 

ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że 

zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 
dni. 
 
 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na piśmie,  w sposób czytelny, przy użyciu nieścieralnego 

atramentu. Dokumenty składające się na ofertę w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

2. Oferta winna zawierać wypełniony „Formularz Ofertowy” Załącznik Nr 1 do SIWZ.  
3. Do oferty powinny zostać załączone wszystkie załączniki w tym oświadczenia i dokumenty Wykonawcy 

zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ.  
4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę, za wyjątkiem dokumentu pełnomocnictwa, który należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej notarialnie. Oświadczenia należy złożyć w formie oryginału. 
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5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w 
obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.  

6. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby wskazane w 
Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, osoby legitymujące się odpowiednim 
pełnomocnictwem określającym zakres umocowania. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika 
Wykonawcy, pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej  notarialnie za zgodność z oryginałem. 

7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
8. Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty 

częściowe na każdą wybraną część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Przy czym na jedną część 
zamówienia może złożyć tylko jedną ofertę. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie w wymaganiami określonymi w ustawie. 
10. Oferta musi być w pełni zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.  
11. Do oferty należy dołączyć Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy w zakresie ryzyk objętych przedmiotem 

zamówienia oraz szczególnych warunków Ubezpieczenia, jeżeli takowe występują. 
12. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu, winny być złożone oświadczenia i dokumenty dotyczące 

właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami zawartymi w SIWZ. 
13. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy 

winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
14. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć 

Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców, umowę o współdziałaniu, z której będzie 
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

15. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przekreślenie, uzupełnienie, przerobienie, 
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc musi być parafowane przez Wykonawcę. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed 
terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
Wykonawca zobowiązany jest wówczas złożyć pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian według takich 
samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie, przy czym koperty te powinny być oznakowane napisem 
„ZMIANA” lub "WYCOFANIE”.. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 
wykonawcy, który wprowadził zmiany. Koperta taka zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Koperty z 
ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 

17. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
18. W celu zabezpieczenia oferty przed dekompletacją wszystkie kartki i załączniki powinny zostać 

ponumerowane, a całość opatrzona spisem treści. 
19. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz.1503 z 
późniejszymi zmianami) wykonawca może zastrzec, iż nie mogą one być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. W takiej sytuacji wykonawca winien wyodrębnić w swojej ofercie ww. dokumenty i wyraźnie 
oznaczyć „Tajemnice przedsiębiorstwa – nie udostępniać innym uczestnikom postępowania” 

20. Oferta powinna zostać złożona w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, 
posiadającej następujące oznaczenia: 
20.1.  nazwa i adres zamawiającego tj.;  

20.1.1.   Urząd Gminy w w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal „Oferta przetarowa na 
kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz podległymi jednostkami 
organizacyjnymi i pomocniczymi”  - nie otwierać przed godz. 11:15 dnia 28.11.2013 r., z 
oznaczeniem części zamówienia. 

20.1.2.    pełna nazwa i adres Wykonawcy 
 
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, pok. 6 (sekretariat) do dnia 28.11.2013 

r. do godz. 11.00. 
2. W przypadku przesłania oferty pocztą na wskazany powyżej adres, za termin jej złożenia uznaje się datę i 

godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Gminę Rewal. 
3. Złożenie oferty zostanie potwierdzone pieczęcią wpływu do zamawiającego z zaznaczeniem daty i godziny 

złożenia. 
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4. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone 
wykonawcom bez otwierania, po upływie okresu na wniesienie odwołania. 

XIV. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.11.2013 r. o godzinie 11.15 w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie 

Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19 w pok. nr 5. 
2. Otwarcie ofert jest jawne, 
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia,  
4. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, ceny ofert i terminy wykonania 

zamówienia oraz warunki płatności. 
5. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy. 
6. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 89 ustawy, jeżeli: 

6.1. jest niezgodna z ustawą, 
6.2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87ust. 2 

pkt. 3 ustawy, 
6.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
6.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
6.5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 

niezaproszonego do składania ofert, 
6.6. zawiera błędy w obliczeniu ceny, 
6.7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art.87 ust. 2. Pkt. 3 ustawy, 
6.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
XV. Opis sposobu obliczania ceny  
1. Ceną jest suma składek cząstkowych określonych przez Wykonawcę dla poszczególnych ryzyk stanowiących 

przedmiot zamówienia w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca obowiązany jest zawrzeć 
w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji przyszłej umowy. Stawka podatku VAT – zwolniony. 

 
XVI. Opis kryteriów oceny ofert oraz sposobu ich oceny :  
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami : 

1.1. Część I. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal wraz z jednostkami 
organizacyjnymi i pomocniczymi; 
1.1.1. Łączna cena za ubezpieczenia (C) . – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące 

przedmiotem przetargu – 80%, 
1.1.2. Akceptacja klauzul fakultatywnych (KL) – ocena kryterium polega na przyznaniu punktów za 

akceptację klauzul fakultatywnych rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej – 20 % 
Ad 1.1.1. Łączna cena ubezpieczenia  - 80% 
 

                                           

cena najniższa

cena badanej oferty
X  80 pktC = 

  
 

Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą 
cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto – 80 punktów, 
pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według powyższego wzoru. 
 
Ad 1.1.2.  Akceptacja klauzul fakultatywnych  - 20%  
 

             

ilość punktów za klauzule fakultatywne w badanej ofercie

maksymalna liczba punktów za klauzule fakultatywne
KL= 20 pktX

 
                      
 
Tabela akceptacji klauzul fakultatywnych. 
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Numer 
klauzuli 

Nazwa klauzuli fakultatywnej 
Ilość punktów za 

akceptację klauzuli 

10 Klauzula ochrony podczas prac remontowych  10 

11 Klauzula robót budowlanych  5 

12 Klauzula kradzieży elementów budynku i budowli  10 

13 Klauzula likwidacyjna 10 

15 Klauzula samolikwidacji drobnych szkód 10 

16 Klauzula likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 10 

19 Klauzula kosztów poszukiwania miejsca uszkodzenia oraz naprawy 10 

20 Klauzula 72 godzin  10 

28 Klauzula przeoczenia 10 

29 Klauzula przewłaszczenia 5 

30 Klauzula wypłaty zaliczek 5 

32 Klauzula funduszu prewencyjnego 25 

 Maksymalna możliwa ilość punktów 120 

 
 

1.2. Część II - Ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Rewal wraz z jednostkami organizacyjnymi i 
pomocniczymi 
1.2.1. Łączna cena za ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem 

przetargu – 100% 
 

                                          

cena najniższa

cena badanej oferty
C= X 100pkt

 
1.2.2. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 

najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto – 100 
punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według powyższego wzoru. 

 
1.3. Część III - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej 

i młodzieżowych drużyn pożarniczych, podstawowe i dodatkowe. 
1.3.1. Łączna cena za ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem 

przetargu – 100% 
 

                                              
 
1.3.2. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 

najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto – 
100 punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według powyższego wzoru.  

1.4. Część IV - Ubezpieczenie CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej.  
1.4.1. Łączna cena za ubezpieczenia – suma składek za wszystkie ubezpieczenia będące przedmiotem 

przetargu – 100% 
 

                                              
 
1.4.2. Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca 

najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta o najniższej cenie brutto – 
100 punktów, pozostałe oferty – ilość punktów wyliczona według powyższego wzoru.  
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XVII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego  
1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty o: 
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

1.2.  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
1.3.  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 
1.4.  Terminie określonym zgodnie z art. 94 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia 

publicznego może być zawarta. 
2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom drogą pisemną, faksem 

lub drogą elektroniczną. Zamawiający zamieści również przedmiotowe informacje na stronie internetowej na 
której udostępniona jest SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy i art. 94 ustawy w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty pocztą elektroniczną lub w  terminie 
wskazanym w art. 94 ust. 2 ustawy. 

4. O terminie i miejscu zawarcia umowy wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 
5. Jeżeli zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 
ustawy. 

 
XVIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Przy podpisaniu umowy Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana w toku 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejsza, wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XIX. Umowa w sprawie zamówienia publicznego 

1. Zamawiający wymaga zawarcia z wykonawcą umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z treścią  
Załącznika Nr 6 do SIWZ w terminie określonym w art. 94 ustawy.   

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w sytuacji gdy: 
2.1. Nastąpią zmiany w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, które powodować będą konieczność 

zmiany w wartościach sum ubezpieczenia lub limitach odpowiedzialności  podanych przez 
Zamawiającego w SIWZ, 

2.2. Nastąpi konieczność zmiany zakresu Ubezpieczenia będąca następstwem zmian przepisów prawnych, 
2.3. Nastąpią zmiany stanu faktycznego przedmiotu ubezpieczenia zawartego w SIWZ, które powodować 

będą konieczność rozszerzenia danego Ubezpieczenia,  
 
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  udzielenie 

zamówienia publicznego 
1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w 

Dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907, z późn. zm.) 
 
XXI. Informacja o udziale brokera ubezpieczeniowego 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający korzysta z usług Brokera 

Ubezpieczeniowego Kancelaria Brokerska PROFIT Sp. z o.o., Al. Wyzwolenia 12/29,  70-555 Szczecin, KRS 
0000387396, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1739/11. Umowy ubezpieczeń obejmujące 
przedmiot zamówienia zostaną zawarte przy udziale brokera ubezpieczeniowego i będą wykonywane za jego 
pośrednictwem. 

XXII. Inne istotne informacje związane z postępowaniem przetargowym 
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1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
3. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do zamówienia podstawowego nie więcej niż 

50% jego wartości i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju usługi. Zamówienia uzupełniające 
zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy) i potwierdzone odrębna 
umową w przypadku:  
3.1. podwyższenia wartości majątku, 
3.2. zakupu nowych składników majątku, 
3.3. wyczerpania limitów odpowiedzialności dla ubezpieczeń zawartych w systemie pierwszego ryzyka. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom. 

 
XXIII. Wykaz załączników do SIWZ stanowiących integralną część postępowania w sprawie zamówienia 

publicznego 
1. Załącznik nr 1-  formularz ofertowy, 
2.  Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
4. Załącznik nr 4-  oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych 
5. Załącznik nr 5- wyszczególnienie zakresu klauzul dodatkowych podlegających oceni 
6.  Załącznik nr 6- umowa projekt 
7.  Załącznik nr 7- tabela klauzul 
8 Załącznik nr 8- informacje dotyczące przebiegu szkodowości Gminy Rewal 
9.  Załącznik nr 9- wykaz pojazdów Gminy Rewal 
10.  Załącznik nr 10- wykaz budynków i budowli  
11.   Załącznik nr 11- wykaz pojazdów szynowych 
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Rozdział 2 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  
Część I - Kompleksowe ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal wraz z 
podległymi jednostkami organizacyjnymi, 
Część II - Ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Rewal 
Część III - Ubezpieczenia członków OSP i MDP” Gminy Rewal,  
Część IV - Ubezpieczenie CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej. 
 
Szczególne warunki Ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego. 
I. Dane Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal 
II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. 
III. Wymagane warunki ubezpieczenia Gminy Rewal 

 
CZĘŚĆ I 
1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych  
2. Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku 
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia 
4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All risks) 
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
  
CZĘŚĆ II 
7. Ubezpieczenia komunikacyjne 
 
CZĘŚĆ III 
8. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczej Straży Pożarnej i MDP 

podstawowe i dodatkowe 
CZĘŚĆ IV 
9. Ubezpieczenie CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej                                                                                                       
                                                                            

I. Dane Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych Gminy Rewal 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Urząd Gminy  

1 

Adres  ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal 

Strona www  www.rewal.pl  

NIP  NIP 857-10-02-427 

Regon   000544237 

Rodzaj działalności wg EKD/PKD  8411Z, 7511Z 

Zatrudnienie(ilość zatrudnionych osób)  53 osoby 

Ilość etatów  Ilość etatów - 51 

Budżet na 2013 rok 

Budżet na 2013 r. – 71 306 149,98 
dochody budżetowe 57 266 149,98 
dochody majątkowe 14 040 000 
wydatki budżetowe   55 570 175,39 
wydatki majątkowe 15 107 330,60 
Nadwyżka budżetowa 628 644,04 

  

2 

Nazwa jednostki organizacyjnej Centrum Informacji Promocji Rekreacji Gminy Rewal. 

Adres  ul. Szkolna 1, 72 – 344 Rewal  

Strona www  www.rewal.pl 

NIP  857-19-09-245 

Regon   320934172 

Rodzaj działalności wg EKD/PKD  6330 
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Zatrudnienie (ilość zatrudnionych osób)  27 

Ilość etatów  27 

  

3 

Nazwa jednostki organizacyjnej GMINNY OŚRODEK KULTURY 

Adres  ul. Słowackiego 1, 72-344 Rewal 

Strona www www.bip.gok.rewal.pl 

NIP  8571886923 

Regon   320600577 

Rodzaj działalności wg EKD/PKD  działalność obiektów kulturalnych 

Zatrudnienie (ilość zatrudnionych osób)  9 

Ilość etatów  7,5 

  

4 

Nazwa jednostki organizacyjnej GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  

Adres  72-344 Rewal, ul. Warszawska 31  

Strona www   www.rewal.pl 

NIP   8571802961 

Regon    810018869 

Rodzaj działalności wg EKD/PKD   8899Z 

Zatrudnienie (ilość zatrudnionych osób)   11 

Ilość etatów   9,5 

  

6 

Nazwa jednostki organizacyjnej 
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W NIECHORZU  
IM. LEONIDA TELIGI    

Adres  72-350 Niechorze ul. Szczecińska 6 

Strona www   

NIP  857-18-02-300 

Regon   812560822 

Rodzaj działalności wg ekd   działalność wspomagająca edukację 8560z 

Zatrudnienie (ilość zatrudnionych osób)  25 

Ilość etatów  22 

  

7 

Nazwa jednostki organizacyjnej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH W REWALU  

Adres  ul. Szkolna 1, 72 – 344 Rewal 

Strona www  zssrewal.edupage.org 

NIP  857-17-95-876 

Regon   812523910 

Rodzaj działalności wg EKD/PKD 7414a 

Zatrudnienie (ilość zatrudnionych osób)  49 

Ilość etatów  49 

  

8 
Nazwa jednostki organizacyjnej 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W POBIEROWIE IM. 
JANA PAWŁA II 

Adres  72-346 Pobierowo, ul. Kościuszki 2        
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Strona www  www.zsopob.szolnictwo.pl 

NIP  857-17-66-403 

Regon   04000043400208 

Rodzaj działalności wg EKD/PKD  7022z 

Zatrudnienie (ilość zatrudnionych osób)  37 osób (27 kobiet, 10 mężczyzn) 

Ilość etatów  31,63 etatu 

  

9 

Nazwa jednostki organizacyjnej SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „FALA” W POBIEROWIE 

Adres  ul. Mickiewicza 19 72-346 Pobierowo 

Strona www  www.ssmpobierowo.w8w.pl 

NIP  857-17-50-046 

Regon   810964840 

Rodzaj działalności wg EKD/PKD  55212z 

Zatrudnienie (ilość zatrudnionych osób)  4 

Ilość etatów  4 

 

II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia 
Część I 
1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – wszystkie lokalizacje 
 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Wartość 

ubezpieczeniowa 
System 

ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia  (zł) * 

1 Budynki i budowle Odtworzeniowa (O)  Sumy stałe 225 445 573 ,00 

2 Maszyny, urządzenia, wyposażenie Odtworzeniowa (O) Sumu stałe 10 000 000,00 

3 Niskocenne składniki majątku Odtworzeniowa (O) I ryzyko 1 139032,00 

4 Zbiory biblioteczne, księgowe, 
dokumenty 

Odtworzeniowa (O) Sumy stałe 
164 547,00 

5 Gotówka wartości pieniężne nominalna I ryzyko 100 000,00 

6 Mienie osób trzecich Odtworzeniowa (O) I ryzyko 10 000,00 

7 Mienie pracownicze Odtworzeniowa (O) I ryzyko 20 000,00 

8 Środki obrotowe Wartość zakupu  I ryzyko 10 000,00 

9 Nakłady inwestycyjne Odtworzeniowa (O) I ryzyko 1 000 000,00 

 (*) mienie ubezpieczone w wartościach odtworzeniowych lub księgowych brutto niezależnie od zużycia 
technicznego i wieku budynku; ewentualna wypłata odszkodowania bez odpisów amortyzacyjnych do wysokości 
sumy ubezpieczenia. 
 
2. Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku – wszystkie lokalizacje 

Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) * 

1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie 200 000,00 

2 Niskocenne składniki majątku 100 000,00 

3 Zbiory biblioteczne, księgowe, dokumenty  50 000,00 

4 Gotówka w lokalu (kradzież z włamaniem i rabunek) 100 000,00 

5 Gotówka w transporcie 100 000,00 

6 Mienie osób trzecich 10 000,00 

7 Mienie pracownicze 10 000,00 

8 Środki obrotowe 5000,00 

(*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
 
3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia – wszystkie lokalizacje 
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Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) 

Szyby i inne szklane przedmioty I ryzyko 30 000,00 

 
4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All risks) – wszystkie lokalizacje 

Lp Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (*) 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny  1 607965,00 

2 Sprzęt elektroniczny  przenośny 139 374,00 

3 Wymienne nośniki danych, oprogramowanie 84 743,00 

4 Koszty odtworzenia danych 50 000,00 

(*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

5.1. Suma gwarancyjna: 1 500 000 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

5.2. Dopuszczalne limity odpowiedzialności: 
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul – stosuje się 
limit wyższy). 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Limity sumy 

gwarancyjnej                         
w zł 

1 Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia delikt + kontrakt 1 500 000zł 

2 OC za szkody w środowisku  200 000 zł 

3 
OC od decyzji administracyjnych organów Gminy i osób upoważnionych – czyste 
straty finansowe 

200 000zł 

4 OC z tytułu zarządzania drogami 200 000 zł 

5 OC najemcy 100 000 zł 

6 OC pracodawcy 100 000 zł 

7 OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia OC  100 000zł 

8 OC za szkody w rzeczach ruchomych 100 000zł 

9 OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych – OC za produkt 200 000zł 

10 
OC z tytułu posiadania pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 

100 000zł 

11 OC placówek oświatowych  bez limitu 

12 OC administrowania zejściami na plaże i molami 500 000 zł 

13 OC za szkody wod-kan. i centralnego ogrzewania z wybiciami cieczy włącznie,  500 000 zł 

14 OC wzajemna 200 000 zł 

15 
OC za szkody wynikające z przeniesienie ognia na mienie otaczające i użytkowane 
na mocy różnych tytułów. 

50 000 zł 

16 
OC  z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, sportowo – widowiskowych, 
placów zabaw, świetlic, boisk, parków, terenów zieleni itp. (w tym z tytułu 
prowadzenia zajęć nauki pływania); 

500 000 zł 

17 OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy 20 000 zł 

18 OC za szkody wyrządzone przez wolentariuszy, praktykantów, stażystów  50 000 zł 

19 
Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
Ubezpieczającego  

300 000 zł 

20 OC hotelarza 20 000 zł 
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21 OC szatni 10 000 zł 

22 OC z tytułu administrowania cmentarzami 100 000 zł 

23 
OC z tytułu  wynajmu sal gimnastycznych, 
klasowych, holu lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, 
karnawałowych itp.), kiermaszów, konferencji itp 

500 000zł 

24 

OC z tytułu zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z 
elewacji - poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę 
okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody 
wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne 
granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji 
elektrycznej, należącej do administrowanego budynku. 

100 000 zł 

25 OC z tytułu posiadania lokali mieszkalnych i użytkowych  100 000 zł 

26 OC z tytułu administrowania placami zabaw  100 000 zł 

27 OC podwykonawców 100 000 zł 

28 OC w związku posiadaniemi i eksploatacją nadmorskiej kolei wąskotowej 500 000 zł 

(*) Określenie sumy gwarancyjnej „bez limitu” – oznacza wysokość sumy gwarancyjnej podstawowej. 
 
Część II.  
Ubezpieczenia komunikacyjne AC/OC/NNW/ASSISTANCE 
1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Gminy Rewal wraz z 

podległymi jednostkami organizacyjnymi 

Rodzaj ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia 

Ubezpieczenie OC Ustawowa wg. załącznika Nr 9 do SIWZ 

Ubezpieczenie AC Wg. załącznika Nr 9 do SIWZ 

Ubezpieczenie NNW 10 000 zł/osobę, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ 

Ubezpieczenie Assistance Wg. załącznika Nr 9 do SIWZ 

 
Część III 
1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków  OSP i MDP. 

1.1. Ubezpieczenie NNW strażaków OSP i MDP- podstawowe 

Przedmiot Ubezpieczenia Warunki ubezpieczenia 

NNW strażaków 

Ubezpieczenie NNW zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 
ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.. z 2010 Nr 57 poz. 351 z późniejszymi 
zmianami) zgodnie z  artykułem 26 ww. ustawy oraz w wysokości kwot 
ustalanych na podstawie przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z 
tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych z dnia 30 października 2002 
r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 138 Poz. 808 z późniejszymi zmianami). Świadczenia:  
1. Jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego 
uszczerbku na zdrowiu. 
2. Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowanej, 
przysługujące członkowi OSP i MDP, który w związku z udziałem w działaniach 
ratowniczych lub ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł smierć. 

 
1.2. Ubezpieczenie NNW strażaków OSP i MDP  - dodatkowe 

Przedmiot Ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia/Warunki ubezpieczenia 

NNW strażaków 

Ubezpieczenie NNW członków OSP i MDP zgodnie z wymogami ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 Nr 57 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami) zgodnie z  artykułem 32 ust. 3. Zakres ochrony 
obejmujący następujące zdarzenia: 
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• śmierć w wyniku NNW – SU 100.000 zł, 

• trwały uszczerbek na zdrowiu – SU 100.000 zł tj. za każdy 1 % uszczerbku na 
zdrowiu 1 % SU tj. 1000 zł, 

• świadczenie za pobyt w szpitalu – SU 5.000 zł, 

• koszty leczenia – SU 10.000 zł, 

• koszty nabycia protez i środków pomocniczych  - SU 5.000 zł, 

• koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – SU 5.000 zł. 

 
Część IV 

1. Ubezpieczenie CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej     
 

Rodzaj ubezpieczenia Suma Ubezpieczenia 

Ubezpieczenie CASCO taboru 
kolejowego nadmorskiej kolei 
wąskotorowej   

Wg. załącznika Nr 11 do SIWZ 

 

III. Wymagane warunki ubezpieczenia Gminy Rewal 
 

CZĘŚĆ I 
 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych.  
1.1. Przedmiot ubezpieczenia - budynki, budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki 

majątku, zbiory biblioteczne, księgowe, dokumenty, gotówka,  mienie osób trzecich, mienie pracownicze, 
środki obrotowe, nakłady inwestycyjne  

1.2. Zakres ubezpieczenia - zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej szkody powstałe w wyniku; 
1.2.1. pożaru, uderzenia pioruna i jego pośrednich następstw, eksplozji, upadku statku powietrznego, 

przepięć w instalacjach i urządzeniach elektrycznych – limit  - 100 000zł., huraganu, gradu powodzi 
(Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia limitu na ryzyko powodzi oraz ograniczeń 
terytorialnych dotyczących tego ryzyka), deszczu nawalnego trzęsienia i obsunięcia się ziemi, sadzy, 
dymu, śniegu, lodu, huku ponaddźwiękowego, awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych i innych, zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z sieci wodno-
kanalizacyjnej, lub innych urządzeń technologicznych i z innych zbiorników, zalania wskutek 
przedostania się wód gruntowych, szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, 
szczelin w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej - limit 100 000zł, uderzenia pojazdu lub 
jednostki pływającej w ubezpieczony przedmiot, katastrofy budowlanej – limit 500 000zł., wraz z 
klauzulą prac remontowo – budowlanych, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami 
wymienionymi powyżej, kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie w ramach sum ubezpieczenia, 
pokrycie kosztów ekspertów w ramach podstawowych sum ubezpieczenia, działania prądu 
elektrycznego, w tym również powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia 
lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; 
Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 100 000 zł na każdą jednostkę i na wszystkie jednostki 
organizacyjne. 

1.3. Okres ubezpieczenia - 24 miesiące - 01.01.2014 r.– 31.12.2015 r.-roczne okresy polisowe 
1.4. Miejsce ubezpieczenia - jednostki organizacyjne Gminy Rewal ze wszystkimi ich lokalizacjami  
1.5. Franszyzy i udziały własne; 

1.5.1. Franszyza integralna w wysokości 200 zł (dla mienia pracowniczego - brak); 
1.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
1.5.3. udział własny – brak 

1.6. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul”.  
1.7. Objęcie ubezpieczeniem kosztów odtworzenia dokumentacji zniszczonej w związku z objętymi ochroną 

zdarzeniami – limit odpowiedzialności – 100 000zł. 
1.8. W przypadku mienia osób trzecich oraz niskocennych składników majątku - za wysokość szkody przyjmuje 

się koszty naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami 
mienia.  
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1.9. Objęcie ochroną obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji, w tym na czas prowadzonego remontu lub 
przeznaczonego do sprzedaży.  

1.10. Akceptacja przyjętej do ubezpieczenia podstawy wyliczenia kosztu odtworzenia 1m2 wynoszącą 3.559,00 
zł/1m2 ( wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 
wg obwieszczenia wojewody zachodniopomorskiego z 1.10.2013 r.) 

 
 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z włączeniem dewastacji/wandalizmu. 
2.1. Przedmiot ubezpieczenia - maszyny, urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku, zbiory 

biblioteczne, księgowe, dokumenty, gotówka,  mienie osób trzecich, mienie pracownicze, środki 
obrotowe, 

2.2. Zakres ubezpieczenia szkody powstałe w wyniku, kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonane lub 
usiłowane), polegające na; 
2.2.1. utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia;  
2.2.2. zniszczeniu ubezpieczonego mienia, w tym z powodu dewastacji, 

2.3. Okres ubezpieczenia; 24 miesiące -01.01.2014 r.– 31.12.2015 r. 
2.4. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko 
2.5. Miejsce ubezpieczenia jednostki organizacyjne Gminy Rewal ze wszystkimi ich lokalizacjami 
2.6. Franszyzy i udziały własne  

2.6.1. franszyza integralna w wysokości 200 zł (dla mienia pracowniczego - brak); 
2.6.2. franszyza redukcyjna - brak;  
2.6.3. udział własny – brak; 

2.7. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul”.  
2.8. Włączenie odpowiedzialności za kradzież i dewastację ogrodzeń, kratek ściekowych, pokryw, elementów 

ciepłociągów. Limit 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
2.9. Zaakceptowanie  wyposażenia drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub kłódki wielozastawkowe albo jeden 

atestowany. W razie sprawnych urządzeń  alarmowych lub dozoru –  uznanie za wystarczający jeden 
zamek wielozastawkowy lub kłódka; 

2.10. Brak  szczególnych wymogów dotyczących zabezpieczeń okien (np. wielowarstwowe szyby, żaluzje 
antywłamaniowe itp.) - akceptacja zabezpieczeń wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, 
powszechnie używanymi w należytym stanie technicznym,  

2.11. Dla mienia osób trzecich oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje się koszty naprawy 
uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami mienia.  

3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia i rozbicia  
3.1. Przedmiot ubezpieczenia szyby okienne i drzwiowe, szyby specjalne tj. szyby antywłamaniowe i 

przeciwpożarowe, neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, płyty szklane warstwowe i 
inne, oszklenia ścienne i dachowe, wiaty przystankowe,  tablice reklamowe, szyldy i gabloty ze szkła 
plastiku itp., poza budynkiem lub lokalem, płyty szklane stanowiące składowe części mebli, stołów, lad  
oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin, witraże, lustra 
wiszące, stojące i wmontowane w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów 
i filarów itp.,  

3.2. Zakres ubezpieczenia - od stłuczenia – rozbicia z uwzględnieniem kosztów dodatkowych – transportu, 
montażu itp.  

3.3. Okres ubezpieczenia - 24 miesiące - 01.01.2014 r.– 31.12.2015 r.  
3.4. Miejsce ubezpieczenia jednostki organizacyjne Gminy Rewal  ze wszystkimi ich lokalizacjami  
3.5. Franszyzy i udziały własne  

3.5.1. integralna w wysokości 50 zł;  
3.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
3.5.3. udział własny – brak 

3.6. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul”. 
3.7. System ubezpieczenia: I ryzyko. 
3.8. Jeden limit na wszystkie lokalizacje  - suma ubezpieczenia  30 000 zł.  

 

4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (all risks) 
4.1. Przedmiot ubezpieczenia - stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny pod warunkiem, że: 

4.1.1. jest sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji, wiek sprzętu do 5 lat; 
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4.1.2. zainstalowany jest zgodnie z zaleceniami producenta; 
4.1.3. wykorzystywany jest w celach zawodowych. 

4.2. Zakres ubezpieczenia wszelkie szkody materialne. 
4.3. Okres ubezpieczenia - 24 miesiące - 01.01.2014r.– 31.12.2015r. 
4.4. Miejsce ubezpieczenia - jednostki organizacyjne Gminy Rewal ze wszystkimi ich    lokalizacjami 
4.5. Franszyzy i udziały własne 

4.5.1. integralna w wysokości 300 zł ; 
4.5.2. franszyza redukcyjna - brak; 
4.5.3. udział własny – brak;  

4.6. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul” – załącznik nr 7 do SIWZ  
4.7. Brak warunków szczególnych w zakresie zabezpieczenia okien. (np. okratowania, szyby wielowarstwowe 

itp.) - akceptacja zabezpieczeń otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi 
4.8. Inne wymogi dotyczące zabezpieczeń jak w ubezpieczeniu mienia od kradzieży; 
4.9. Wprowadzenie klauzuli automatycznego pokrycia do 20% ogólnej sumy ubezpieczenia; 
4.10. Włączenie klauzuli reprezentantów (nie dotyczy ryzyka kradzieży); 
4.11. Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, w tym w szczególności w okresie 

wakacyjnym, jak również mienie wyłączone z eksploatacji; 
4.12. Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dot. obowiązku 

konserwacji stawianego przez producenta sprzętu, – przy czym jednocześnie uzgadnia się, iż 
ubezpieczający może dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo 
przez zewnętrzną firmę; 

4.13. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności 
powiadamiania ubezpieczyciela; 

4.14. Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do 
eksploatacji;  

5. Ubezpieczenie Odpowiedzialności cywilnej 
5.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna podmiotów wymienionych w SIWZ za szkody 

wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez nie działalności statutowej – gospodarczej 
oraz posiadanym, zarządzanym i administrowanym mieniem, będące  następstwem: 
5.1.1. czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub,  
5.1.2. niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa) oraz,  
5.1.3. pozostającą w zbiegu (deliktowo – kontraktową), ochroną ubezpieczeniową objęte są również 

szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa 
 

5.2. Zakres ubezpieczenia .  
Ubezpieczyciel udzielając ochrony ubezpieczeniowej w związku z powyższym zobowiązany jest do 
naprawienia szkody wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie zdarzenia ubezpieczeniowego tj. śmierci, 
uszkodzenia ciała lub doznania rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), uszkodzenia lub zniszczenia mienia 
(szkoda rzeczowa). Zakresem ubezpieczenia są objęte również korzyści, które mógł osiągnąć 
poszkodowany, gdyby mu nie wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone korzyści) oraz czyste 
straty finansowe rozumiane jako szkody nie będące szkodami rzeczowymi lub osobowymi - limit 
odpowiedzialności dla czystych strat finansowych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
50 000 zł. Zakresem ochrony objęte również zostają szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa.  

5.3. Zakres czasowy ubezpieczenia.  
5.3.1. Warunkiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest powstanie szkody w okresie ubezpieczenia 

– trigger „los occurrence”  

5.3.2. Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę 
niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w 
chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkodę 
seryjną w przypadku, gdy zdarzenie w następstwie, którego powstała pierwsza szkoda zaszło w 
okresie ubezpieczenia.  

5.4. Zakres terytorialny ubezpieczenia.  
5.4.1. Zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkody, będące następstwem przewidzianego 

zdarzenia ubezpieczeniowego, które miało miejsce:   
5.4.1.1. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP), 
5.4.1.2. poza granicami RP, jeżeli szkody zostały wyrządzone: 
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5.4.1.2.1. przez pracowników ubezpieczonego podczas zagranicznych delegacji 
służbowych w związku z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem 
przez pracownika szkolenia lub stażu – zakres terytorialny ograniczony do 
Europy  

5.4.2. Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności    
ubezpieczonego określonej przepisami prawa polskiego.  

5.5. Okres ubezpieczenia. 
5.5.1. 24 miesiące okres ubezpieczenia 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r. 

 
5.6. Warunki szczególne ubezpieczenia. 

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody; 
5.6.1. Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z 

rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie (w tym w szczególności w 
związku z prowadzeniem szatni, oraz ośrodków wypoczynkowych z uwzględnieniem 
odpowiedzialności cywilnej hotelarza za mienie wniesione przez gości hotelowych);  

5.6.2. Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z przeniesienie ognia na mienie otaczające i 
użytkowane na mocy różnych tytułów.  

5.6.3. Włączenie odpowiedzialności za szkody wodno- kanalizacyjne i centralnego ogrzewania z wybiciami 
cieczy włącznie, w tym OC najemcy i wynajmującego.  

5.6.4. Włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub 
innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
oraz koszty usunięcia neutralizacji lub oczyszczenia gleby, powietrza lub wody z substancji 
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie; 

5.6.5. Włączenie odpowiedzialności za szkody z tytułu organizowania imprez kulturalnych, sportowo – 
rekreacyjnych i innych w tym imprez masowych z uwzględnieniem pokazów pirotechnicznych – (z 
wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu) – ochrona z tytułu szkód 
spowodowanych przez osoby należące do służb ochrony i kontroli za których Urząd ponosi 
odpowiedzialność, wyrządzone wykonawcom biorącym udział w imprezie, spowodowane przez 
wykonawców biorących udział w imprezie, wyrządzone zawodnikom i sędziom uczestniczącym w 
imprezie;  

5.6.6. Włączenie ochrony z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, sportowo – widowiskowych, 
placów zabaw, świetlic, boisk, parków, terenów zieleni itp. (w tym z tytułu prowadzenia zajęć nauki 
pływania); 

5.6.7. Włączenie ochrony z tytułu roszczeń powstałych pomiędzy jednostkami objętymi ubezpieczeniem – 
OC wzajemna; 

5.6.8. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z 
prowadzeniem działalności opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach 
opiekuńczych, oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych; 

5.6.9. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy, za które Ubezpieczony 
ponosi odpowiedzialność; 

5.6.10. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem i administrowaniem 
zejść na plaże   oraz molami  

5.6.11. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku wskutek zalań przez nieszczelny 
dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji - poprzez rury spustowe czy opoczniki 
balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, 
a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne 
granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej 
do administrowanego budynku. 

5.6.12. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem lokali mieszkalnych i 
lokali użytkowych, będących własnością Gminy, w tym także wchodzących w skład wspólnot 
mieszkaniowych. 

5.6.13. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w skutek wykonywania funkcji 
administracyjnej  przez Władze Gminy tj.: odpowiedzialność za szkody spowodowane wydaniem 
lub zaniechaniem wydania decyzji (art.417 §2 i §3 k.c.), odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej oraz 
przez jednostki organizacyjne Gminy i jej pracowników w rozumieniu art.417 k.c. a w szczególności 
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odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim i ubezpieczającemu wskutek popełnienia 
uchybienia w wykonywaniu funkcji administracyjnej, przez Wójta, jako zwierzchnika służbowego w 
stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, inspekcji 
straży, jako organu wykonawczego oraz organu wydającego decyzje z zakresu administracji 
publicznej, odpowiedzialność za błędy w wykonywaniu funkcji administracyjnych przez Władze 
Gminy mające bezpośredni wpływ na zadania określone między innymi w ustawie o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), zwrot kosztów obrony sądowej, 
poniesionych przez Gminę Rewal  

5.6.14. Włączenie odpowiedzialności za szkody, za które odpowiada ubezpieczony, gdy w okresie trwania 
ubezpieczenia w związku z prowadzeniem działalności oraz posiadaniem mienia używanego w tej 
działalności, zaistnieją zdarzenia działania lub zaniechania, w następstwie których ubezpieczony 
zobowiązany będzie do naprawienia szkód poniesionych przez jego pracowników (niezależnie od 
formy zatrudnienia, w tym wolontariuszom, praktykantom, stażystom, osobom skierowanym do 
wykonywania prac społecznie użytecznych, osobom skierowanym do wykonywania prac wyrokiem 
sądu, oraz osobom skierowanym do prac interwencyjnych z Urzędu Pracy) w tym szkody w 
pojazdach mechanicznych - OC pracodawcy.  

5.6.15. Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane zatruciami pokarmowymi i ich 
następstwami a w szczególności włączenie odpowiedzialności za szkody, wynikające z dostarczenia 
wadliwego produktu (w szczególności związane z prowadzeniem stołówek oraz jadłodajni w 
jednostkach oświatowych itp.) a także włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikłe z 
przeniesienia chorób zakaźnych, z włączeniem HIV, WZW i gronkowiec złocisty oraz spowodowane 
zatruciami pokarmowymi związanych z prowadzeniem stołówek - OC za produkt z tytułu 
świadczenia usług gastronomicznych;  

5.6.16. Włączenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania i administrowania mieniem powierzonym z 
rozszerzeniem o szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
ubezpieczającego polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utarcie. 

5.6.17. Włączenie odpowiedzialności o szkody przyjętych na przechowywanie  (w tym w szczególności w 
związku z prowadzeniem szatni – OC szatni); 

5.6.18. Włączenie odpowiedzialności za szkody w mieniu wniesionym do pokoi przez gości hotelowych.   
5.6.19. Odpowiedzialność cywilna z tytułu zarządzenia drogami w następującym zakresie: 

5.6.19.1. Szkody wynikłe z tytułu posiadanego i administrowanego mienia znajdującego się w 
zarządzie Gminy Rewal powstałe na drogach publicznych, drogach wewnętrznych, 
torowiskach będących własnością i w zarządzie Gminy Rewal, jak również na 
wydzielonych działkach geodezyjnych o funkcji drogowej oraz przeznaczonej do 
parkowania, chodnikach, alejach, ścieżkach rowerowych wynikłych z winy 
Ubezpieczonego, a w szczególności wypadki na ww. terenach spowodowane złym 
stanem technicznym nawierzchni wynikającej z uszkodzenia w postaci wyboi, 
zapadnięcia części jezdni, wyrw w jezdniach i poboczach, zalegającym śniegiem i lodem, 
śliską nawierzchnią, rozlaniem płynów i smarów, zalegającym piaskiem lub ziemią, 
uszkodzeniem, wybiciem lub brakiem pokryw, włazów, kratek studzienek 
kanalizacyjnych, hydrantów, itp. podległych ubezpieczającemu, porzuceniem wszelkiego 
rodzaju przedmiotów i materiałów, leżącymi i upadającymi drzewami, konarami, 
elementami słupów, oprawami latarni i sygnalizacji świetlnej, brakiem odpowiednich 
znaków drogowych, złym oznakowaniem lub źle funkcjonującą sygnalizacją świetlną, nie 
normatywną skrajnią poziomą i pionową jezdni, spowodowane zadrzewieniem lub 
zabudową. 

5.6.19.2. Przez teren rozumie się również chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca, na których znajdują 
się oznakowania pionowe, pozostałości po robotach służb, obiekty inżynierskie będące w 
bezpośrednim zarządzie Gminy Rewal i inne urządzenia związane z funkcjonowaniem 
drogi oraz utrzymaniem dróg, w tym również w okresie zimowym i w czasie 
technologicznie utrudniającym bieżące naprawy (np. niemożliwość naprawienia szkody 
wskutek panujących warunków atmosferycznych). 

5.6.19.3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tej samej przyczyny w danym 
miejscu po upływie 72 godzin od pierwszego zdarzenia w przedmiotowym miejscu 

5.6.19.4. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe wcześniej, lecz zgłoszone ubezpieczającemu 
po upływie 72 godzin od daty zgłoszenia pierwszej szkody, ze względu na fakt, iż 
wystąpiła istotna przyczyna, która uniemożliwiała zgłoszenie szkody w tym terminie.  
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5.6.19.5. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń związanych z 
zarządzanym podległym sobie mieniem niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni 
roboczych od daty powstania przyczyny zagrożenia i powzięcia informacji o tej 
przyczynie  

5.6.19.6. Drogi zakwalifikowane do kategorii dróg gminnych w okresie ubezpieczenia zostaną 
automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową. 

5.6.20. Włączenie odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. 

5.6.21. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z administrowaniem cmentarzami 
komunalnymi. 

5.6.22. Właczenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku korzystaniem z urządzeń 
zabawowych zamontowanych na terenach zieleni komunalnej, z tytułu administrowania placami 
zabaw. 

5.6.23. Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez jednostki organizacyjne, w szczególności 
placówki oświatowe, w związku z wynajmem sal gimnastycznych, 
klasowych, holu lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, 
karnawałowych itp.), kiermaszów, konferencji itp. 

5.6.24. Włączenie odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, 
stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby 
skierowane do wykonywania prac z wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac przez Urząd 
Pracy. 

5.6.25. Właczenie odpowiedzialności za szody rzeczowe i osobowe wyrządzone przez podwykonawców z 
zachowaniem prawa do regresu.  

5.6.26. Włączenie odpowiedzialności  za szkody w związku posiadaniemi i eksploatacją nadmorskiej kolei 
wąskotowej. 

 
5.7. Informacje dodatkowe o działalności i ryzyku. 

5.7.1. Numery PKD dla poszczególnych rodzajów działalności jednostek znajdują się w wykazie jednostek 
organizacyjnych. W kwestii działalności poszczególnych podmiotów należy odnieść się ustawowych 
uregulowań w szczególności: 
5.7.1.1.  Zamieszczonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 

r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (DZ. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240, z późn. zmianami);  

5.7.1.2. Uregulowań dotyczących realizacji zadań własnych gminy oraz zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie 
porozumień zawieranych z organami tej administracji, w trakcie realizacji tych wyżej 
wymienionych zadań przez jednostki organizacyjne gminy;  

5.7.1.3. Realizacji zadań Straży Gminnej – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Strażach 
Gminnych (Dz.U. Nr 123. Poz. 773 z późn. zm.) wraz ze szkodami wynikającymi z realizacji 
zadań nałożonych między innymi przepisami prawnymi regulującymi zakres działalności 
Komendy Straży Gminnej (w tym z tytułu dokonywanych interwencji z użyciem przymusu 
bezpośredniego);  

5.7.2. Definicja drogi jako  pasa drogowego, w znaczeniu nadanym pojęciu pasa drogowego w  art. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 
z późn. zm.) Usuwane zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrzny 
posiadających ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie zarządzanych dróg. Pracownicy 
Urzędu Gminy kontrolują stan nawierzchni i elementów wpływających na bezpieczeństwo 
użytkownika dróg minimum raz w kwartale. Monitoring uwzględnia zapotrzebowanie związane z 
czynnikami zewnętrznymi (w tym pogody, zniszczeń powypadkowych, awarii itp. Gmina posiada 
aktualne przeglądy dróg – coroczne. 

5.7.3. Ilość imprez kulturalno-promocyjnych z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu 
obowiązkowemu organizowanych przez Urząd Gminy w okresie ubezpieczenia – 17 

5.7.4. Zamawiający informuje że łączna  długość sieci drogowej dróg gminnych wynosi 58.508 [m], w tym 
o nawierzchni utwardzonej 40.045 [m], o nawierzchni nieutwardzonej 18.463 [m], natomiast 
łączna długość chodników wynosi 20.580 [m] .  
W podziale na poszczególne miejscowość:                                                                                    
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Rewal: 850 [m] – łączna długość chodników, 6.580 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                 
Niechorze: 4.305 [m] – łączna długość chodników, 9.845 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                                                             
Pobierowo: 3.910 [m] – łączna długość chodników, 28.95 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                
Pustkowo: 2.255 [m] – łączna długość chodników, 2.893 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                 
Trzęsacz: 2.390 [m] – łączna długość chodników, 2.205 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                 
Pogorzelica: 5.220 [m] – łączna długość chodników, 5.640 [m] – łączna długość sieci drogowej                                                                 
Śliwin:1.650 [m] – łączna długość chodników, 2.350 [m] – łączna długość sieci drogowej;                                                                 

 
5.7.5. Informacje dotyczące prowadzonej działalności – transportu kolejowego Nadmorskiej Kolei 

Wąskotorowej 
5.7.5.1. Gmina Rewal wykonuje przewozy kolejowe osób na wyodrębnionej organizacyjnie linii kolei 

wąskotorowej – Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej o długości 52 km i szerokości 1000 mm. 
Maksymalna prędkość jaką rozwija skład kolejowy wąskotorowy wynosi 40 km/h. System 
utrzymania taboru kolejowego oparty jest na instrukcjach  wewnętrznych zatwierdzonych 
Decyzjami UTK, przepisach wewnętrznych opracowanych na podstawie przepisów PKP, 
Ustaw i Rozporządzeń. Naprawy bieżące i konserwacja taboru odbywa się we własnym 
zakresie w posiadanych bardzo dobrze wyposażonych halach naprawczych. Posiadany tabor 
odstawiany jest w halach i na torach odstawczych na stacji w Gryficach. Istnieje pełna 
dokumentacje techniczna dla poszczególnych typów jednostek. Bieżący nadzór techniczny 
sprawuje Terenowy Dozór Techniczny, Inspektorzy uprawnieni do przeprowadzania kontroli 
– dopuszczający linię kolejową do eksploatacji oraz Urząd Transportu Kolejowego – Oddział 
Terenowy w Poznaniu.  

5.7.5.2. Obowiązujący Rozkład Jazdy  2013 r.– 5 kursów na trasie Gryfice – Trzęsacz – Gryfice oraz 6 
kursów wahadłowych pomiędzy Trzęsaczem a Pogorzelicą  

5.7.5.3. W okresie od czerwca do września  średnią ilość przewożonych osób podczas jednego kursu 
- 54 osoby.  

5.7.5.4. Urząd Gminy w Rewalu posiada licencję na wykonywanie przewozów kolejowych osób nr 
WPO/064/2004 wydana przez Prezesa UTK dnia 28 kwietnia 2004 r. na czas nieokreślony. 
Działalność w zakresie przewozów kolejowych osób wykonywana przez Urząd Gminy w 
Rewalu ma charakter niskodochodowy.   

5.7.5.5. Organizację przewozów  objętych licencją określają następujące dokumenty: Regulamin 
techniczny wprowadzony do stosowania dnia 15.02.2003 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Rewal  
nr 15/3, Regulamin Przewozów wprowadzony do stosowania dnia  31.05. 2004 r. Zarządzeniem 
Wójta Gminy Rewal nr 6/04, Służbowy Rozkład Jazdy wprowadzony dnia 1.01.2003 r.  

5.7.5.6. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu 
posiadają ważne kwalifikacje, szkolenia okresowe i badania okresowe. 

 
5.8. Sumy gwarancyjne  

5.8.1. Urząd Gminy: OC delikt i kontrakt  1 500 000,00 PLN  na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia.  
5.8.1.1. Zakres i dopuszczalne limity odpowiedzialności:   

Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul – stosuje się limit 
wyższy). 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Limity sumy 
gwarancyjnej                         
w zł 

1 Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia delikt + kontrakt 1 500 000zł 

2 OC za szkody w środowisku  200 000 zł 

3 
OC od decyzji administracyjnych organów Gminy i osób upoważnionych – czyste straty 
finansowe 

200 000zł 

4 OC z tytułu zarządzania drogami 200 000 zł 

5 OC najemcy 100 000 zł 

6 OC pracodawcy 100 000 zł 
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7 OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia OC  100 000zł 

8 OC za szkody w rzeczach ruchomych 100 000zł 

9 OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych – OC za produkt 200 000zł 

10 
OC z tytułu posiadania pojazdów niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 
posiadaczy pojazdów mechanicznych 

100 000zł 

11 OC placówek oświatowych  bez limitu 

12 OC administrowania zejściami na plaże i molami 500 000 zł 

13 OC za szkody wod-kan. i centralnego ogrzewania z wybiciami cieczy włącznie,  500 000 zł 

14 OC wzajemna 200 000 zł 

15 
OC za szkody wynikające z przeniesienie ognia na mienie otaczające i użytkowane na 
mocy różnych tytułów. 

50 000 zł 

16 
OC  z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, sportowo – widowiskowych, 
placów zabaw, świetlic, boisk, parków, terenów zieleni itp. (w tym z tytułu prowadzenia 
zajęć nauki pływania); 

500 000 zł 

17 OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy 20 000 zł 

18 OC za szkody wyrządzone przez wolentariuszy, praktykantów, stażystów  50 000 zł 

19 
Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
Ubezpieczającego  

300 000 zł 

20 OC hotelarza 20 000 zł 

21 OC szatni 10 000 zł 

22 OC z tytułu administrowania cmentarzami 100 000 zł 

23 
OC z tytułu  wynajmu sal gimnastycznych, 
klasowych, holu lub innych pomieszczeń w celu organizacji zabaw (sylwestrowych, 
karnawałowych itp.), kiermaszów, konferencji itp 

500 000zł 

24 

OC z tytułu zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek blacharskich, z 
elewacji - poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i 
drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone 
wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia 
nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do 
administrowanego budynku. 

100 000 zł 

25 OC z tytułu posiadania lakli mieszkalnych i użytkowych  100 000 zł 

26 OC z tytułu administrowania placami zabaw  100 000 zł 

27 OC podwykonawców 100 000 zł 

28 OC w związku posiadaniemi i eksploatacją nadmorskiej kolei wąskotowej 500 000 zł 

 
5.8.2. Określenie sumy gwarancyjnej „bez limitu” – oznacza wysokość sumy gwarancyjnej podstawowej.  
5.8.3. W przypadku wyczerpania sum gwarancyjnych lub podlimitu sumy gwarancyjnej obowiązują limity 

sumy gwarancyjnej dla Urzędu Gminy jako polisa nadwyżkowa. 
5.9. Franszyzy i udziały własne. 

5.9.1. Franszyzy i udziały własne z wyjątkiem poniższych  w ubezpieczeniu OC zostają obligatoryjnie 
zniesione; 

5.9.2. Franszyza redukcyjna w OC pracodawcy; wysokość świadczenia wypłacanego pracownikom na 
podstawie ustawy wypadkowej. 

5.9.3. Szkody środowiskowe/ekologiczne – 5% wartości szkody; 
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5.9.4. Czyste straty finansowe – udział własny 10% wartości szkody; 
5.9.5. Franszyza integralna w szkodach rzeczowych – 200 PLN 

 
CZĘŚĆ II 
6. Ubezpieczenia komunikacyjne. 

6.1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
6.1.1. Przedmiot ubezpieczenia - pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Gminy Rewal 

wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi 
6.1.2. Zakres Ubezpieczenia - Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późn. zm.) 

6.1.3. Okres Ubezpieczenia - Polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do ubezpieczenia w trakcie 
wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia 
określone indywidualnie dla każdego pojazdu (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ). Nowe pojazdy 
zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyżej schematem okresu ubezpieczenia 
zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu 
wyżej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do Ubezpieczenia pojazdu 
nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w 
ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne 
dokumenty do zawarcie umowy Ubezpieczenia.  

6.2. Auto Casco pojazdów mechanicznych 
6.2.1. Przedmiot ubezpieczenia  - pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Gminy Rewal 

wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi  
6.2.2. Zakres Ubezpieczenia - Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy co najmniej szkód polegających 

na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia powstałych wskutek 
zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby, którą Ubezpieczony upoważnił do 
korzystania z pojazdu. Zakres Ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej niżej wymienione 
ryzyka :   
6.2.2.1. zderzenia pojazdów,   
6.2.2.2. działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu z osobami, zwierzętami lub 

przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 
6.2.2.3. powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego wyposażenia, 
6.2.2.4. uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji,  
6.2.2.5. działania sił przyrody o charakterze siły wyższej jak ; piorun, huraganu, deszcz nawalny, 

grad, powódź, lawina, osuwanie się i zapadanie ziemi,  
6.2.2.6. oraz innych zdarzeń losowych takich jak ; wybuch, pożar, nagłe działanie czynnika 

termicznego lub chemicznego, niezależnie od źródła jego pochodzenia, zatopienie,  
6.2.2.7. uszkodzenia pojazdu wskutek jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, rozboju lub 

rabunku, 
6.2.3. Okres Ubezpieczenia - polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do ubezpieczenia w trakcie 

wykonania niniejszego zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia na okres 
12 miesięcy. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyżej 
schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia 
ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe 
zgłoszenie do Ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż w dniu 
rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu przekazuje 
Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy Ubezpieczenia. 

6.2.4. Zakres Terytorialny -  Polska i Europa - wyłączenie szkód powstałych na terytorium państw byłego 
ZSRR (z wyjątkiem Litwy, Łotwy i Estonii), wskutek : pożaru, wybuchu, zatopienia oraz nagłego 
działania sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania, uszkodzenia pojazdu przez osoby 
trzecie, uszkodzenie zewnętrznej części pojazdu przez zwierzęta, nagłego działania czynnika 
termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu oraz kradzieży pojazdu lub jego części. 

6.2.5. Franszyzy i udziały własne; 
6.2.5.1. franszyza integralna – 300 zł; 
6.2.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
6.2.5.3. udział własny – brak; 
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6.2.6. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat 
manipulacyjnych,   

6.2.7. Ubezpieczyciel akceptuje istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe jako wystarczające do 
ubezpieczenia, 

6.2.8. Likwidacja szkód – wariant serwisowy wypłata odszkodowania na podstawie przekazanych 
Wykonawcy Faktur na uzgodniony z Wykonawcą zakres naprawy z uwzględnieniem podatku VAT, 
6.2.8.1. Dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów 
naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania 
przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony ma 
prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza 
zdjęcia uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji 
przez Ubezpieczyciela kosztorysu, bez której warsztat nie może rozpocząć naprawy, 
wynosi 3 dni od jego skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego 
terminu przyjmuje się akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na 
podstawie faktur. - przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 7  dni roboczych 
od dnia dokonania oględzin oraz maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela 
kosztorysu, bez którego warsztat nie może rozpocząć naprawy do maksymalnie 7 dni 
roboczych.  

6.2.8.2. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie 
(utrata, uszkodzenie), odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości: 
6.2.8.2.1. sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto pojazdu z dnia 

zakupu (z podatkiem VAT), jeżeli okres jego eksploatacji nie przekroczył 6 
miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego, a pojazd nie uległ 
wcześniej uszkodzeniu, 

6.2.8.2.2. wartości rynkowej z dnia szkody, nie niższej niż 85% wartości fakturowej 
brutto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 6 miesięcy, lecz nie był dłuższy 
niż 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego jako fabrycznie 
nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma 
ubezpieczenia,  

6.2.8.2.3. wartości rynkowej brutto z dnia szkody (nie wyższej niż suma ubezpieczenia) 
w pozostałych przypadkach 

6.2.8.3. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, 
odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości określonej powyżej, pomniejszonej o 
wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli 
pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży 
pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez 
Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne 
odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość pojazdu będzie pomniejszone jedynie o 
faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna - sprzedaży. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale  Ubezpieczyciela lub  bez winien 
dołożyć należytej  staranności, w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 
pozostałości w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego 
ogłoszenia sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo do niezwłocznej sprzedaży 
pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie. 

6.2.8.4. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia 
części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie 
amortyzacji części zamiennych) 

6.2.9. W przypadku sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu w okresie Ubezpieczenia, Zamawiający 
przedstawi Wykonawcy poniżej określone dokumenty stwierdzające sprzedaż lub wyrejestrowanie 
pojazdu tj. Fakturę VAT, umowę sprzedaży lub dokument potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu, 
które strony uznają za wystarczające do dokonania zwrotu składki za niewykorzystany okres 
Ubezpieczenia. Składka za niewykorzystany okres zostanie naliczona w proporcji do liczby dni 
niewykorzystanego pokrycia ubezpieczeniowego z danej umowy ubezpieczenia i zwrócona na 
konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przekazania ww. dokumentów 
Wykonawcy, 



 

Strona 30 z 67 
 

6.2.10. Odstąpienie od dokonania oględzin pojazdów fabrycznie nowych oraz kontynuujących 
Ubezpieczenia w Auto Casco, uwzględnienie w pkt. 6.2.7 warunku, że w ubezpieczeniu AC nie ma 
przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.  

6.2.11. Wartości pojazdów nowo zgłaszanych do ubezpieczenia przyjmuje się jako wartości fakturowe (dla 
samochodów fabrycznie nowych) oraz dla samochodów używanych – wartości rynkowe (ustalone 
na podstawie katalogów wartości rynkowych- „Info Ekspert” lub „Eurotax”). W przypadku, gdy 
pojazd nie będzie widniał w katalogu, suma ubezpieczenia będzie deklarowana przez 
ubezpieczającego. Zadeklarowanie niższej o nie więcej niż 15 % sumy ubezpieczenia w stosunku do 
faktycznej wartości pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia nie będzie podstawą do stosowania 
zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania. Wykaz pojazdów stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ 
zawiera sumy ubezpieczenia zaczerpnięte z aktualnych umów ubezpieczenia AC. Przed zawarciem 
umowy AC pojazdy będą wymagały odpowiedniego przeszacowania. 

6.3. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców i Pasażerów pojazdów mechanicznych  
6.3.1. Przedmiot ubezpieczenia  - następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów w okresie 

ubezpieczenia w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów; 
6.3.2. Podmiot ubezpieczenia - kierowcy i pasażerowie pojazdów mechanicznych Gminy Rewal wraz z 

jednostkami organizacyjnymi  
6.3.3. Zakres Ubezpieczenia - odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń będących skutkiem 

następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych 
pojazdów, powodujących u kierowcy lub pasażerów trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub 
śmierć  

6.3.4. Okres Ubezpieczenia polisy zawierane w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą 
zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia na okres 12 miesiecy. Nowe pojazdy zakupione 
przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyżej schematem okresu ubezpieczenia zostaną 
automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej 
wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do Ubezpieczenia pojazdu 
nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w 
ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne 
dokumenty do zawarcie umowy Ubezpieczenia. 

6.3.5. Zakres Terytorialny - Polska i Europa 
6.3.6. Franszyzy i udziały własne;  

6.3.6.1. franszyza integralna – brak; 
6.3.6.2. franszyza redukcyjna - brak;  
6.3.6.3. udział własny – brak; 

6.3.7. Możliwość wyrównania okresów Ubezpieczenia, 
6.3.8. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat 

manipulacyjnych,   
6.4. Ubezpieczenie ASSISTANCE   

6.4.1. Przedmiot ubezpieczenia  - Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu Gminy Rewal 
wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi, 

6.4.2. Zakres Ubezpieczenia - odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy zdarzeń związanych z 
wypadkiem, uszkodzeniem, kolizją, kradzieżą pojazdu lub jego części oraz awarią ubezpieczonego 
pojazdu, które uniemożliwiają kontynuację jazdy ubezpieczonym pojazdem. Ubezpieczyciel 
obejmuje zakresem Ubezpieczenia zdarzenia polegające na: 
6.4.2.1. zorganizowaniu i pokryciu kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu na miejscu zdarzenia 

(z wyłączeniem kosztów zakupu części zamiennych), 
6.4.2.2. w przypadku braku możliwości naprawy pojazdu w miejscu zdarzenia, organizację 

holowania pojazdu do najbliższego warsztatu samochodowego zdolnego do dokonania 
naprawy umożliwiającej dalsze kontynuowanie jazdy, 

6.4.2.3. pomoc poszkodowanym w wypadku lub awarii pojazdu, 
6.4.3. Okres Ubezpieczenia polisy zawierane w trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą 

zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia na okres 12 miesięcy. Nowe pojazdy zakupione 
przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyżej schematem okresu ubezpieczenia zostaną 
automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej 
wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe zgłoszenie do Ubezpieczenia pojazdu 
nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż w dniu rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w 
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ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne 
dokumenty do zawarcie umowy Ubezpieczenia. 

6.4.4. Zakres Terytorialny – Polska 
6.4.5. Franszyzy i udziały własne;  

6.4.5.1. franszyza integralna – brak; 
6.4.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
6.4.5.3. udział własny – brak; 

 
 

CZĘŚĆ III 
 

7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP zakres podstawowy i dodatkowy  
7.1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP  - podstawowe 

7.1.1. Przedmiot ubezpieczenia; Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
ochotniczej straży pożarnej  

7.1.2. Zakres Ubezpieczenia  - podstawowy - ubezpieczenie NNW zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 Nr 57 poz. 351 z późniejszymi 
zmianami) zgodnie z  artykułem 26 ww. ustawy oraz w wysokości kwot ustalanych na podstawie 
przepisów Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych z dnia 30 października 2002 r. z późniejszymi zmianami. Świadczenia: 
7.1.2.1. jednorazowe odszkodowanie w razie doznania stałego lub długotrwałego uszczerbku na 

zdrowiu. 
7.1.2.2. jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby poszkodowanej, 
przysługujące członkowi OSP i MDP, który w związku z udziałem w działaniach ratowniczych lub 
ćwiczeniach doznał uszczerbku na zdrowiu lub poniósł smierć. 

7.1.3. Okres Ubezpieczenia –01.01.2014 r.– 31.12.2015 r.  
7.1.4. Franszyzy i udziały własne – brak 
7.1.5. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul”,  
7.1.6. Ubezpieczenie w formie bezimiennej 45 osób, 7 drużyn 
7.1.7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby ubezpieczonych w przypadku zmiany liczby 

strażaków podlegających ubezpieczeniu. 
7.2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP i MDP – dodatkowe 

7.2.1. Przedmiot ubezpieczenia  - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków 
ochotniczej straży pożarnej  

7.2.2. Zakres Ubezpieczenia - dodatkowy - Ubezpieczenie NNW członków OSP zgodnie z wymogami 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 Nr 57 poz. 351 z 
późniejszymi zmianami) zgodnie z  artykułem 32 ust. 3 pkt. 2. Zakres ochrony obejmujący 
następujące zdarzenia: 
7.2.2.1. śmierć w wyniku NNW – SU 100.000 zł, 
7.2.2.2. trwały uszczerbek na zdrowiu – SU 100.000 zł tj. za każdy 1 % uszczerbku na zdrowiu 1 % 

SU, 
7.2.2.3. świadczenie za pobyt w szpitalu – SU 5.000 zł, 
7.2.2.4. koszty leczenia – SU 10.000 zł, 
7.2.2.5. koszty nabycia protez i środków pomocniczych  - SU 5.000 zł, 
7.2.2.6. koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów – SU 5.000 zł. 

7.2.3. Okres Ubezpieczenia 01.01.2014 r.– 31.12.2015 r.  
7.2.4. Franszyzy i udziały własne – brak 
7.2.5. Akceptacja klauzul zgodnie z „tabelą klauzul”, 
7.2.6. Ubezpieczenie w formie bezimiennej  -  45 osób, 7 drużyn 
7.2.7. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany liczby ubezpieczonych w przypadku zmiany liczby 

strażaków podlegających ubezpieczeniu, 
7.2.8. Świadczenie za pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NNW trwający minimum 3 dni, 

świadczenie płatne za każdy dzień pobytu w wysokości minimum 100 zł za dzień, okres objęty 
ochroną ubezpieczeniową - pobyt ubezpieczonego w szpitalu trwający nie mniej niż 90 dni w roku 
polisowym.      

CZĘŚĆ IV 
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8. Ubezpieczenie CASCO pojazdów taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej   
8.1.1. Przedmiot ubezpieczenia  -  jest określony w umowie ubezpieczenia tabor kolejowy będący 

własnością lub będący w użytkowaniu Gminy Rewal  
8.1.2. Zakres Ubezpieczenia - Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy co najmniej szkód polegających 

na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia powstałych wskutek 
zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby, którą Ubezpieczony upoważnił do 
korzystania z pojazdu. Zakres Ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej niżej wymienione 
ryzyka :   
8.1.2.1. zderzenia pojazdów szynowych,  wykolejenia lub przewrócenia taboru kolejowego, 
8.1.2.2. działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu szynowego z osobami, 

zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 
8.1.2.3. powstałe wskutek kradzieży pojazdu szynowego lub części jego wyposażenia, 
8.1.2.4. uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, w tym w wyniku dewastacji,  
8.1.2.5. działania sił przyrody o charakterze siły wyższej jak ; piorun, huraganu, deszcz nawalny, 

grad, powódź, lawina, osuwanie się i zapadanie ziemi, trzęsienia ziemi,  
8.1.2.6. oraz innych zdarzeń losowych takich jak ; wybuch, pożar, nagłe działanie czynnika 

termicznego lub chemicznego, niezależnie od źródła jego pochodzenia, zatopienie, 
zerwania mostów, zawalenia tunelów, przepustów i wiaduktów, upadku statku 
powietrznego, 

8.1.2.7. zalania wodą wydobywającą się z przewodów i urządzeń wodociągowych, 
kanalizacyjnych lub technologicznych, 

8.1.2.8. przemieszczania się ładunków, o ile byty one prawidłowo załadowane i umocowane, 
8.1.2.9. zdarzeń zaistniałych podczas załadunku/wyładunku, o ile odbywał się on zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 
8.1.3. Okres Ubezpieczenia - polisy pojazdów szynowych przyjmowanych do ubezpieczenia w trakcie 

wykonania niniejszego zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia na okres 
12 miesięcy. Nowe pojazdy zakupione przez Ubezpieczonego zgodnie z opisanym powyżej 
schematem okresu ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia 
ich zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do ubezpieczyciela. Przedmiotowe 
zgłoszenie do Ubezpieczenia pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż w dniu 
rejestracji pojazdu. Ubezpieczony w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji pojazdu przekazuje 
Ubezpieczycielowi wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcie umowy Ubezpieczenia. 

8.1.4. Zakres Terytorialny -  ubezpieczenie obejmuje tabor kolejowy użytkowany 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

8.1.5. Franszyzy i udziały własne; 
8.1.5.1. franszyza integralna – 500 zł na jednostkę; 
8.1.5.2. franszyza redukcyjna - brak;  
8.1.5.3. udział własny – brak; 

8.1.6. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania kosztów/opłat 
manipulacyjnych,   

8.1.7. Ubezpieczyciel akceptuje istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe jako wystarczające do 
Ubezpieczenia, 

8.1.8. Likwidacja szkód – wypłata odszkodowania na podstawie przekazanych Wykonawcy Faktur na 
uzgodniony z Wykonawcą zakres naprawy z uwzględnieniem podatku VAT, 
8.1.8.1. Dokonanie przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin pojazdu w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia skutecznego zgłoszenia szkody oraz przedstawienie kalkulacji kosztów 
naprawy w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania oględzin. W razie nie dokonania 
przez Ubezpieczyciela lub na jego zlecenie oględzin w tym terminie, Ubezpieczony ma 
prawo sam dokonać naprawy, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia uszkodzonego 
pojazdu oraz kosztorys naprawy. Maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela 
kosztorysu, bez której ubezpiczający nie może rozpocząć naprawy, wynosi 3 dni od jego 
skutecznego dostarczenia Ubezpieczycielowi; po upływie tego terminu przyjmuje się 
akcept milczący. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie faktur. - 
przedstawienie kalkulacji kosztów naprawy w ciągu 7  dni roboczych od dnia dokonania 
oględzin oraz maksymalny termin akceptacji przez Ubezpieczyciela kosztorysu, bez 
którego ubezpieczony nie może rozpocząć naprawy do maksymalnie 7 dni roboczych.  
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8.1.8.2. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których nie będzie pozostałości po szkodzie 
(utrata, uszkodzenie), odszkodowanie zostanie wypłacone w wysokości: 
8.1.8.2.1. sumy ubezpieczenia przyjętej w wartości fakturowej brutto pojazdu z dnia 

zakupu (z podatkiem VAT), jeżeli okres jego eksploatacji nie przekroczył 24 
miesięcy od daty nabycia jako fabrycznie nowego, a pojazd nie uległ 
wcześniej uszkodzeniu, 

8.1.8.2.2. wartości rynkowej z dnia szkody, nie niższej niż 85% wartości fakturowej 
brutto, jeżeli okres eksploatacji przekroczył 24 miesięcy, lecz nie był dłuższy 
niż 12 miesięcy od daty jego nabycia przez Ubezpieczającego jako fabrycznie 
nowego, a pojazd wcześniej nie uległ uszkodzeniu, nie wyższej niż suma 
ubezpieczenia,  

8.1.8.2.3. wartości rynkowej brutto z dnia szkody (nie wyższej niż suma ubezpieczenia) 
w pozostałych przypadkach 

8.1.8.3. W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, 
odszkodowanie będzie wypłacone w wysokości określonej powyżej, pomniejszonej o 
wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli 
pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży 
pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez 
Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne 
odszkodowanie wyliczone w oparciu o wartość pojazdu będzie pomniejszone jedynie o 
faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna - sprzedaży. 
Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale  Ubezpieczyciela lub  bez winien 
dołożyć należytej  staranności, w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży 
pozostałości w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego 
ogłoszenia sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży 
pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie. 

8.1.8.4. Przy ustalaniu kwoty odszkodowania nie będą stosowane potrącenia z tytułu zużycia 
części zakwalifikowanych do naprawy, w tym nadwozia i kabiny pojazdu (zniesienie 
amortyzacji części zamiennych) 

8.1.9. W przypadku sprzedaży pojazdu w okresie Ubezpieczenia, Zamawiający przedstawi Wykonawcy 
poniżej określone dokumenty stwierdzające sprzedaż pojazdu szynowegotj. Fakturę VAT, umowę 
sprzedaży, które strony uznają za wystarczające do dokonania zwrotu składki za niewykorzystany 
okres Ubezpieczenia. Składka za niewykorzystany okres zostanie naliczona w proporcji do liczby dni 
niewykorzystanego pokrycia ubezpieczeniowego z danej umowy ubezpieczenia i zwrócona na 
konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia przekazania ww. dokumentów 
Wykonawcy, 

8.1.10. Odstąpienie od dokonania oględzin pojazdów fabrycznie nowych oraz kontynuujących 
Ubezpieczenia w Casco, uwzględnienie w pkt. 6.2.10 warunku, że w ubezpieczeniu Casco nie ma 
przerwania ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.  

8.1.11. Wartości pojazdów szynowych nowo zgłaszanych do ubezpieczenia przyjmuje się jako wartości fakturowe (dla 
pojazdów fabrycznie nowych) oraz kako deklarowane przez ubezpieczającego. Zadeklarowanie niższej o nie 
więcej niż 15 % sumy ubezpieczenia w stosunku do faktycznej wartości pojazdu w dniu zawarcia ubezpieczenia 
nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania. Wykaz pojazdów 
szynowych stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ zawiera sumy deklarowane przez ubezpieczonego.  

 
Definicje wybranych ryzyk 
1. bezpośrednie uderzenie pioruna - gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio 

na ubezpieczony przedmiot, 
2. deszcz nawalny - opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, ustalonym przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy braku możliwości uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystą-
pienie deszczu nawalnego stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich 
powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie. 

3. dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będąca bezpośrednim skutkiem spalania; 
4. eksplozja - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub 

pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego 
rodzaju zbiorników, warunkiem uznania szkody za spowodowaną eksplozją jest, aby w jej wyniku ściany tych 
naczyń lub zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy 
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nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; jeżeli wewnątrz zbiornika zachodzi eksplozja wywołana reakcją 
(przemianą) chemiczną, za eksplozję uznaje się także sytuację, kiedy ściany zbiornika nie uległy rozerwaniu; za 
spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej na uszkodzeniu zbior-
nika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym; 

5. grad - opad atmosferyczny składający się z bryłek lodu; 
6. huk ponaddźwiękowy - fala uderzeniowa (ciśnieniowa) wytworzona przez statek powietrzny podczas 

przekraczania bariery dźwięku lub podczas poruszania się z prędkością większą od prędkości dźwięku; 
7. huragan - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17,1 m/sek, ustalonej przez IMiGW; przy braku możliwości 

uzyskania odpowiednich informacji z IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu 
faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; za spowodowane 
huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan w 
ubezpieczone mienie; 

8. lawina - gwałtowne osuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał, kamieni lub błota z naturalnych zboczy; 
9. napór śniegu lub lodu - bezpośrednie działanie ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo prze-

wrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone; 
10. osuwanie się ziemi - nie spowodowany działalnością ludzką ruch ziemi na stokach 
11. powódź - zalanie terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących np. 

wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, topnienia kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, 
sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych; za powódź uważa się również zalanie terenu 
w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych; 

12. pożar - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko albo powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się o 
własnej sile 

13. przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym - krótkotrwały wzrost napięcia przekraczający 
maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w 
obwodach elektrycznych odbiorników w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię 
przesyłającą energię elektryczną; 

14. szkoda - uszczerbek majątkowy polegający na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, spo-
wodowany przez co najmniej jedno zdarzenie losowe; nie obejmuje następstw szkody, między innymi takich jak 
utracone korzyści lub zwiększone koszty działalności powstałe w wyniku szkody, utrata wartości rynkowej, kary 
umowne, sądowe lub administracyjne, grzywny oraz jakiekolwiek inne kary lub środki karne o charakterze 
odszkodowawczym przewidziane przez stosowne przepisy prawa, koszty procesu, koszty administracyjne; 

15. Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

16. Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości 
poszkodowanego a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub 
zniszczone 

17. szkoda wodociągowa - bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, spowodowanych, 
17.1. awarią przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania 

lub innych instalacji (w tym powstałą wskutek ich zamarznięcia),  
17.2. pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w pkt. 17.1. 
17.3. cofnięciem się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, 
17.4. samoczynnym uruchomieniem się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z 

innych przyczyn niż wskutek pożaru; 
18. trzęsienie ziemi - gwałtowne, nie spowodowane działalnością człowieka, zaburzenie systemu równowagi we 

wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu; 
19. uderzenie pojazdu - bezpośrednie uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego lub szynowego, jego 

części lub przewożonego nim ładunku; 
20. upadek drzew, budynków lub budowli - szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpie-

czenia rosnących drzew, ich fragmentów lub niebędących we władaniu Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego 
budynków, budowli lub ich części lub elementów; 

21. upadek statku powietrznego - katastrofa albo przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego 
lub innego obiektu latającego, a także upadek ich części lub przewożonego ładunku; 

22. zapadanie się ziemi - obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych 
przestrzeni w gruncie; 

23. Akty terrorystyczne - Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku 
przeprowadzanych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, 
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ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu 
i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia 
chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i 
zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. 

24.  Dewastacja - Za dewastacje uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie w związku z kradzieżą lub bez takiego związku ( bez konieczności pokonania zabezpieczeń),  

25. Kradzież z włamaniem - Za kradzież z włamaniem rozumie się:, 
25.1. zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy 

użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, 
który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu lub w wyniku rabunku, 

25.2. zabór mienia usiłowany lub dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem, 
jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte, jako dowód potajemnego ukrycia.  

26. Rabunek - Za rabunek uważa się zabór ubezpieczonego mienia, gdy sprawca dokonał zaboru mienia z 
zastosowaniem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia albo z doprowadzeniem lub wykorzystaniem stanu 
nieprzytomności lub bezbronności ubezpieczającego lub osób działających w jego imieniu lub u niego 
zatrudnionych, albo sprawca przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźbą doprowadził do lokalu lub 
schowka objętego ubezpieczeniem osobę posiadającą klucze i zmusił ją do otworzenia albo sam je otworzył 
kluczami zrabowanymi.  

27. Władze Gminy - ubezpieczone osoby rozumie się każdą byłą, obecną lub przyszłą osobę zatrudnioną zgodnie z 
prawem na stanowisku: Wójta, Zastępców Wójta, Skarbnika, Sekretarza, i innych osób upoważnionych do 
wydawania decyzji administracyjnych;  

28. Koszty obrony sądowej - uważa się niezbędne i rozsądnie poniesione koszty obejmujące wynagrodzenie 
adwokatów, rzeczoznawców i inne koszty poniesione w imieniu ubezpieczonego, w celu jego obrony przed 
zarzutami; 

29. Uchybienie oznacza naruszenie obowiązków, błąd, pomyłkę, wprowadzające w błąd, oświadczenie bądź 
zaniechanie popełnione przez ubezpieczonego w zakresie piastowanego stanowiska, albo jakkolwiek określoną 
odpowiedzialność stanowiącą podstawę roszczenia osoby trzeciej lub ubezpieczającego z tytułu sprawowanej 
przez ubezpieczonego funkcji;  

30. Tabor kolejowy - uważa się spalinowozy, elektrowozy, wagony kolejowe i jednostki elektryczne, używane i 
przeznaczone do eksploatacji na liniach kolejowych, z wyłączeniem tramwajów, przemysłowych kolejek 
wąskotorowych, kolejek kopalnianych, kolejek, leśnych, górskich kolejek szynowych i linowych 
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Załącznik nr 1  - FORMULARZ  OFERTOWY 
 
 
 
 
…………………………… 
Pieczęć Wykonawcy 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności 
Gminy Rewal wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi” Nr postępowania ID.271.21.2013 
my niżej podpisani: 
Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa firmy:  ………………………………. 
Siedziba (adres): ………………………….. 
nr NIP: …………………………………………. 
Nr REGON: …………………………………… 
Poczta elektroniczna ……………………………………………………………………. 
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia  i oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
2. Zobowiązujemy się wykonać usługę ubezpieczenia Gminy Rewal wraz z podległymi jednostkami 

organizacyjnymi; 
Część I. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Rewal wraz z jednostkami organizacyjnymi i 
pomocniczymi;  
Cena za okres 24 miesiące; 
cena netto ………………………………….zł, (słownie:……………………………………………………………… ) 
podatek VAT………… - zwolniony 
cena brutto ………………………………..zł, (słownie: ……………………………………………………………… )  
 
Część II. Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Rewal wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi; 
Cena za okres 24 miesiące; 
cena netto ………………………………….zł, (słownie:……………………………………………………………… ) 
podatek VAT ………… - zwolniony 
cena brutto ………………………………..zł, (słownie: ……………………………………………………………… )  
 
Część III. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej i 
młodzieżowych drużyn pożarniczych podstawowe i dodatkowe;  
Cena za okres 24 miesiące; 
cena netto ………………………………….zł, (słownie:……………………………………………………………… ) 
podatek VAT ………… - zwolniony 
cena brutto ………………………………..zł, (słownie: ……………………………………………………………… )  
 
Część IV. Ubezpieczenie CASCO pojazdów szynowych nadmorskiej kolei wąskotorowej;  
Cena za okres 24 miesiące; 
cena netto ………………………………….zł, (słownie:……………………………………………………………… ) 
podatek VAT ………… - zwolniony 
cena brutto ………………………………..zł, (słownie: ……………………………………………………………… ) 
 
3. Oświadczamy, że powyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości/części (niepotrzebne skreślić) 

przedmiotu zamówienia opisanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania przedmiotowej oferty. 
5. Zobowiązujemy się spełnić wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania i żądania 

Zamawiającego, 
6. Zobowiązujemy się realizować oferowany przedmiot zamówienia w terminie od dnia 01.01 stycznia 2014 roku 

do dnia 31 grudnia 2015 roku. 
7. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 
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8. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym 

przez Zamawiającego. 
10. Oświadczamy, iż zawarta w specyfikacji istotnych warunków zamówienia treść wzoru umowy jest przez nas 

zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia przedmiotowej umowy 
na określonych przez Zamawiającego warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

11. Oświadczamy, iż akceptujemy następujące klauzule fakultatywne (wymienić nr 
klauzul)……………………..………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………………………………………… 

12. Zgodnie z wymogami Zamawiającego, w załączeniu do oferty przekazujemy dokumenty wymienione w 
specyfikacji istotnych warunków. 

 
Tabela cenowa 
 
CZĘŚĆ  I  

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 24 
miesiące w zł 

1. Budynki i budowle 225 445 573,00    

2. Maszyny, urządzenia, wyposażenie (środki trwałe) 10 000 000,00   

3. Niskocenne składniki majątku 1 139032,00   

4.. Zbiory biblioteczne, księgowe, dokumenty 164 547,00  

5. Gotówka wartości pieniężne 100 000,00   

6. Mienie osób trzecich 10 000,00   

7. Mienie pracownicze 20 000,00   

8. Środki obrotowe 10 000,00   

9. Nakłady inwestycyjne 1 000 000,00  

 
2. Ubezpieczenie od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 24 
miesiące w zł 

1. Maszyny, urządzenia, wyposażenie 200 000,00   

2. Niskocenne składniki majątku 100 000,00  

3. Zbiory biblioteczne, księgowe, dokumenty  50 000,00  

3. Gotówka w lokalu (kradzież z włamaniem i rabunek) 100 000,00   

4. Gotówka w transporcie 100 000,00   

5. Mienie osób trzecich 10 000,00   

6. Mienie pracownicze 10 000,00   

7. Środki obrotowe 5000,00   

3. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia  - wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 24 
miesiące w zł 

1. Szyby i inne szklane przedmioty 30 000,00   

 
4. Kompleksowe ubezpieczenie elektroniki (All risks) - wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 

ubezpieczenia w zł 
Składka za 24 
miesiące w zł 

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny  1 607965,00   

2. Sprzęt elektroniczny przenośny 
139  

374,00 
 

3. Wymienne nośniki danych, oprogramowanie 84 743,00   

4. Koszty odtworzenia danych 50 000,00    
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6. Odpowiedzialność Cywilna – wszystkie jednostki organizacyjne 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Limity sumy 

gwarancyjnej                         
w zł 

 
Składka za 24 
miesiące z zł 

1 
Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia 
delikt + kontrakt 

1 500 000zł 
 

2 OC za szkody w środowisku  200 000 zł   

3 
OC od decyzji administracyjnych organów Gminy i osób 
upoważnionych – czyste straty finansowe 

200 000zł 
 

4 OC z tytułu zarządzania drogami 200 000 zł   

5 OC najemcy 100 000 zł  

6 OC pracodawcy 100 000 zł  

7 
OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowi 
ubezpieczenia OC  

100 000zł 
 

8 OC za szkody w rzeczach ruchomych 100 000zł  

9 
OC z tytułu świadczenia usług gastronomicznych – OC za 
produkt 

200 000zł 
 

10 
OC z tytułu posiadania pojazdów niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych 

100 000zł 
 

11 OC placówek oświatowych  bez limitu   

12 OC administrowania zejściami na plaże i molami  500 000 zł  

13 
OC za szkody wod-kan. i centralnego ogrzewania z wybiciami 
cieczy włącznie,  

 500 000 zł 
 

14 OC wzajemna 200 000 zł  

15 
OC za szkody wynikające z przeniesienie ognia na mienie 
otaczające i użytkowane na mocy różnych tytułów. 

50 000 zł  
 

16 

OC  z tytułu prowadzenia basenów, hal sportowych, sportowo 
– widowiskowych, placów zabaw, świetlic, boisk, parków, 
terenów zieleni itp. (w tym z tytułu prowadzenia zajęć nauki 
pływania); 

500 000 zł  

 

17 OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy 20 000 zł  

18 
OC za szkody wyrządzone przez wolentariuszy, praktykantów, 
stażystów  

50 000 zł 
 

19 
Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym przez Ubezpieczającego  

300 000 zł 
 

20 OC hotelarza 20 000 zł 
 

21 OC szatni 10 000 zł 
 

22 OC z tytułu administrowania cmentarzami 100 000 zł 
 

23 

OC z tytułu  wynajmu sal gimnastycznych, 
klasowych, holu lub innych pomieszczeń w celu organizacji 
zabaw (sylwestrowych, 
karnawałowych itp.), kiermaszów, konferencji itp 

500 000zł 

 

24 

OC z tytułu zalań przez nieszczelny dach, w tym z kominów, 
obróbek blacharskich, z elewacji - poprzez rury spustowe czy 
opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową 
oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o 
szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia 

100 000 zł 
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roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego 
wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, 
należącej do administrowanego budynku. 

25 OC z tytułu posiadania lokali mieszkalnych i użytkowych  100 000 zł 
 

26 OC z tytułu administrowania placami zabaw  100 000 zł 
 

27 OC podwykonawców 100 000 zł 
 

28 
OC w związku posiadaniemi i eksploatacją nadmorskiej kolei 
wąskotowej 

500 000 zł 
 

 
 
 
CZĘŚĆ II 

6. Ubezpieczenia komunikacyjne AC/OC/NNW/ASSISTANCE 

Przedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł Składka za 24 miesiące w zł.                         

Ubezpieczenie OC/AC/NNW   zgodnie z załącznikiem nr. 9   

 
 
CZĘŚĆ III 
7. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków OSP i MDP 

Przedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł Składka za 24 miesiące w zł 

NNW strażaków (podstawowe i 
dodatkowe) 

Zgodnie z informacjami zawartymi w 
opisie części III SIWZ  

 
CZĘŚĆ IV 
8. Ubezpieczenie CASCO taboru kolejowego nadmorskiej kolei wąskotorowej   

Przedmiot ubezpieczenia Łączna suma ubezpieczenia w zł Składka za 24 miesiące w zł 

CASCO taboru kolejowego 
nadmorskiej kolei wąskotorowej   

Zgodnie z informacjami zawartymi w 
opisie części III SIWZ  

 
 
 
 
 
 ………………………….                                ………………………………….………….………………………………………….. 
 miejscowość i data                    pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 2  
 
 
 
 
………………………………………… 
Pieczęć wykonawcy 
Oświadczenie 
O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, określonych w art. 22 uts. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Kompleksowe 
ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi i 
pomocniczymi” Numer postępowania: ID.271.21.2013, w imieniu reprezentowanej firmy tj. 
…………........…………………………………………………………… oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 907 z późn. zm.) dotyczące : 
7. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, 
8. Posiadania wiedzy i doświadczenia, 
9. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
10. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
……………………………                                      ………………………………..………………………………………………………….. 
  miejscowość i data                         pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 3  
 
 
 
………………………………………… 
Pieczęć wykonawcy 
 
 
 
Oświadczenie 
O braku podstaw do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne, określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Kompleksowe 
ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz podległymi jednostkami organizacyjnymi i 
pomocniczymi” Numer postępowania ID.271.21.2013 w imieniu reprezentowanej firmy tj. 
…………........…………………………………………….. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na 
podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  
 
 
 
 
 
 

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

  miejscowość i data                         pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………. 
Nazwa i adres wykonawcy  
Postępowanie nr:  
 
 
OŚWIADCZENIE 
 
Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2013r. 
poz.907, z późn. zm.) zastrzegamy, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie 
udostępnione: 
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Inne informacje wykonawcy:  
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………            ………………………………………………………………………………………… 
       (miejscowość, data)              (imię i nazwisko)podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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Załącznik nr 5. 
Wyszczególnienie zakresu klauzul dodatkowych podlegających ocenie. 
Treść klauzul. 

 
1. Klauzula reprezentantów  

zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, jedynie 
przez osoby reprezentujące ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy, wyłącznymi osobami 
reprezentującymi ubezpieczającego są Wójt, Zastępcy Wójta, Skarbnik, Sekretarz i dyrektorzy/kierownicy 
(zastępcy dyrektorów / kierowników) ubezpieczonych jednostek organizacyjnych. 
- klauzula obligatoryjna 

2. Klauzula jurysdykcyjna  
Spory sądowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia będą rozpatrywać sądy właściwe   dla siedziby 
ubezpieczającego. 
- klauzula obligatoryjna 

3. Klauzula regresowa  
W przypadku zapłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela nie przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia 
przeciwko osobom trzecim odpowiedzialnym za szkodę, jeśli są to: 
3.1. pracownicy ubezpieczającego/ubezpieczonego; za pracownika uważana będzie osoba zatrudniona na 

podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania; 
3.2. stażyści, praktykanci i wolontariusze, którym powierzono wykonywanie pracy, 
3.3. osoby świadczące pracę na rzecz ubezpieczającego/ubezpieczonego w oparciu o umowę cywilnoprawną, z 

wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca, 
3.4. osoby prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczającego/ ubezpieczonego, 
3.5. podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z ubezpieczającym/ ubezpieczonym, chyba, że 

sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
- klauzula obligatoryjna 

4. Klauzula prolongacyjna  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych, szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że; 
Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki, bądź którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie 
ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, ani zawieszenia udzielanej 
ochrony ubezpieczeniowej. W takiej sytuacji Zakład Ubezpieczeń zobowiązany jest przesłać pismo do 
Ubezpieczającego i obsługującego go Brokera, wyznaczając dodatkowy 14 dniowy termin zapłaty składki. Brak 
wpłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialności. 
- klauzula obligatoryjna 

5. Klauzula płatności rat  
Ustala się, że ubezpieczyciel nie może potrącać z odszkodowania rat składek należnych, lecz jeszcze nie 
wymagalnych. Nie będzie również żądał wcześniejszego opłacenia pozostałej do zapłacenia części składki. 
- klauzula obligatoryjna 

6. Klauzula stempla bankowego 
Za datę zapłaty składki lub jej raty uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie pocztowym na 
właściwy rachunek zakładu ubezpieczeń, pod warunkiem wystarczającej ilości środków na rachunku do 
wykonania przelewu. 
- klauzula obligatoryjna 

7. Klauzula dokumentowa 
W przypadku szkody, w celu udokumentowania roszczenia ubezpieczyciel będzie wymagał od ubezpieczonego 
wyłącznie dokumentów i informacji, w których posiadaniu ubezpieczony jest, które może pozyskać, lub których 
opracowanie lub przygotowanie jest wykonalne i nie wiąże się z trudnościami lub kosztami niewspółmiernie 
wysokimi do wartości roszczenia. W razie wątpliwości określa się, że zastrzeżenie oznacza, że ubezpieczyciel nie 
będzie żądał i nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od dostarczenia/wykonania ekspertyz, analiz czy 
opracowań, których ubezpieczony nie ma obowiązku posiadania, lub których opracowanie jest kosztowne i/lub 
czasochłonne, jeśli nie są one niezbędne do ustalenia odpowiedzialności, przyczyny, okoliczności oraz 
wykazania faktu i wysokości szkody, a także ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. 
- klauzula obligatoryjna 

8. Klauzula przeniesienia mienia  
Mienie wskazane do ubezpieczenia objęte jest ochroną ubezpieczeniową w ubezpieczonych lokalizacjach 
niezależnie od przyporządkowania do lokalizacji, która została wskazana jako miejsce ubezpieczenia (również 
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w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji). Ochroną ubezpieczeniową jest objęte również mienie 
w trakcie transportu pomiędzy lokalizacjami, o ile nie jest to sprzęt przenośny podlegający ubezpieczeniu na 
odrębnych warunkach. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji 
wynosi 50 000 zł w danej lokalizacji, nie więcej niż 100 000 zł dla pojedynczej jednostki. Maksymalny limit dla 
mienia w trakcie transportu pomiędzy lokalizacjami wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, wspólny dla ubezpieczeń których dotyczy 
- klauzula obligatoryjna 

9. Klauzula automatycznego pokrycia 
Zakład ubezpieczeń obejmuje odpowiedzialnością wszelkie nakłady adaptacyjne, mienia remontowanego i 
modernizowanego oraz inwestycji tj. rzeczy nabywanych przez ubezpieczonego podczas trwania umowy 
ubezpieczenia na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie 
ubezpieczonego prawo do używania rzeczy (leasing, najem, użytkowanie etc), od dnia zawarcia takiej umowy w 
odniesieniu do danej rzeczy, jednak nie później niż od momentu powstania ryzyka po stronie ubezpieczającego 
(np. z chwilą podpisania protokołu odbioru), niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na 
ubezpieczonego., pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony Ubezpieczycielowi w przeciągu 180 dni od 
daty przyjęcia inwestycji do ewidencji środków trwałych Ubezpieczającego. Limit wzrostu sumy ubezpieczenia: 
20% ogólnej sumy ubezpieczenia. Termin rozliczenia: w ciągu  30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, na 
podstawie obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia w 
systemie pro-rata. 
Dla jednostek organizacyjnych Gminy Rewal rozliczenia klauzuli automatycznego pokrycia odbywać się będą w 
rocznicę polisy na podstawie zbilansowania wartości wykreślonych środków trwałych i nowo nabytych.  

- klauzula obligatoryjna 
10. Klauzula ochrony podczas prac remontowych  
W przypadkach, gdy ogólne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie bądź wyłączenie ochrony 
ubezpieczeniowej w mieniu podczas robót budowlanych z wyłączeniem robót związanych z naruszeniem 
konstrukcji nośnych budynków lub dachu oraz prac ziemnych, wskazanych w ustawie Prawo budowlane, a także 
innych prac związanych z remontami i bieżącym utrzymaniem i konserwacją obiektu budowlanego, określa się, że 
ograniczenie to nie będzie miało zastosowania a ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody w 
zakresie, w jakim szkoda powstała bez związku z prowadzonymi pracami lub robotami budowlanymi. Limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 200 000,00 zł.  

- klauzula fakultatywna 
11. Klauzula robót budowlanych  

Z zastrzeżeniem pozostałych warunków umowy ustala się, że odpowiedzialność ubezpieczyciela zostaje 
rozszerzona o szkody lub ich część powstałą lub powiększoną na skutek lub w związku z prowadzonymi w 
miejscu ubezpieczenia pracami ziemnymi lub robotami budowlanymi, na które wymagane jest pozwolenie na 
budowę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem, że roboty te nie są związane z naruszeniem 
konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona 
jest do kwoty: 
11.1. 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) (limit łączny dla wszystkich jednostek objętych postępowaniem) – dla 

mienia będącego przedmiotem robót budowlanych, 
11.2. Do sumy ubezpieczenia dla danej jednostki – dla pozostałego mienia objętego umową ubezpieczenia. 
- klauzula fakultatywna 

12. Ubezpieczenie kradzieży elementów budynku i budowli 
Ustala się, że ubezpieczyciel obejmuje ochroną od ryzyka kradzieży urządzenia zewnętrzne zainstalowane na 
budynkach i budowlach stanowiących własność ubezpieczonego. Urządzenia te powinny być zainstalowane i 
zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły 
lub narzędzi. Na mocy niniejszej klauzuli ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa istnieje w stosunku do 
elementów trwale związanych z budynkiem lub budowlą takich jak m.in: elementy konstrukcyjne, rynny, 
zawory, elementy instalacji sieciowych, elementy ogrodzeń, stolarki otworowej, elementy monitoringu 
zewnętrznego (telewizji przemysłowej) itp., pod warunkiem, że kradzież została dokonana z użyciem siły i/lub 
narzędzi, na co wskazują ślady pozostawione przez sprawcę. Klauzula dotyczy również innych niż budynki i 
budowle obiektów trwale związanych z gruntem. 

12.1. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla każdej jednostki: 10000 zł  
- klauzula fakultatywna 

13. Klauzula likwidacyjna  
13.1. Ustala się , że w razie braku innych, korzystniejszych dla ubezpieczającego zapisów umowy 

ubezpieczenia określa się, że: 
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13.1.1. Szkody w środkach trwałych ubezpieczonych wg wartości odtworzeniowej lub wartości 
księgowej brutto likwidowane będą wg pełnych kosztów naprawy, odtworzenia bądź 
odbudowy zniszczonego bądź utraconego mienia z uwzględnieniem kosztów opracowania 
dokumentacji, transportu, demontażu i montażu ponownego oraz innych kosztów, 
do wysokości sumy ubezpieczenia. W szczególności przy naliczaniu wysokości odszkodowania 
nie będzie brane pod uwagę zużycie techniczne oraz umorzenie księgowe danego środka 
trwałego. W przypadku gdy ubezpieczony zrezygnuje z naprawy lub odtwarzania zniszczonego 
lub utraconego mienia, odszkodowanie zostanie naliczone z uwzględnieniem stopnia 
technicznego zużycia. 

13.1.2. Górną granicę odszkodowania stanowi suma ubezpieczenia zadeklarowana dla danego środka 
trwałego, a w przypadku mienia objętego ubezpieczeniem bez wskazywania indywidualnej 
sumy ubezpieczenia – udokumentowany koszt zakupu lub budowy, z uwzględnieniem 
kosztów towarzyszących bezpośrednio związanych z odbudową, a także z zachowaniem 
dotychczasowych funkcji i istotnych elementów obiektu.  

13.1.3. W przypadku mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto zasada 
niedoubezpieczenia i proporcji nie będzie zastosowana bez względu na relację wartości 
odtworzeniowej do sumy ubezpieczenia.  

- klauzula fakultatywna 
14. Klauzula pomijalnego niedoubezpieczenia  

Strony postanawiają, że w przypadku gdy pomimo zastosowania innych przewidzianych w umowie zapisów 
wysokość odszkodowania podlega ograniczeniu w oparciu o zasadę proporcji na skutek stwierdzenia 
niedoubezpieczenia określa się, że ograniczenie takie będzie miało zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy 
faktyczna wartość mienia przekracza 120 % zadeklarowanej sumy ubezpieczenia (dotyczy mienia 
ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowej). 
- klauzula obligatoryjna 

15. Klauzula samolikwidacji drobnych szkód  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia umożliwia się Ubezpieczonemu samodzielną 
likwidację drobnych szkód natychmiast po zgłoszeniu Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody.  
Samodzielna likwidacja szkody poprzedzona będzie sporządzeniem pisemnego protokołu zawierającego: 
15.1. datę sporządzenia protokołu 
15.2. skład komisji oraz dane osoby sporządzającej protokół 
15.3. datę wystąpienia szkody 
15.4. przyczynę powstania szkody  
15.5. wykaz uszkodzonego mienia  
15.6. krótki opis zdarzenia z uwzględnieniem okoliczności powstania szkody 
15.7. przewidywaną, szacunkową wartość szkody  
15.8. dokumentację fotograficzną. 
Protokół szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia lub osoby, 
która wykryła szkodę oraz, oświadczenie sprawcy szkody.  
Po dokonaniu naprawy ubezpieczony lub ubezpieczający dostarczy ubezpieczycielowi dokumenty 
potwierdzające zakres i koszt naprawy bądź odtworzenia mienia będącego przedmiotem szkody. 
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji w przypadku, kiedy szkoda 
jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa. 
Limity 
dla ubezpieczenia mienia - 4 000 zł, 
dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego – 2 000 zł. 
- klauzula fakultatywna 
 

16. Klauzula likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym, 
16.1. W razie braku innych, korzystniejszych dla ubezpieczającego/ubezpieczonego zapisów umowy 

ubezpieczenia określa się, że: 
16.1.1. szkody w sprzęcie elektronicznym likwidowane będą na postawie kosztów odtworzenia, 

będących kosztami naprawy lub zastąpienia ubezpieczonego sprzętu jego elementów 
składowych przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, jak najbardziej zbliżony parametrami 
jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego lub utraconego, z uwzględnieniem kosztów 
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dodatkowych tzn. transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych 
tego typu należności, niezależnie od wieku i amortyzacji sprzętu.  

16.1.2. W przypadku mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto instytucja 
niedoubezpieczenia i zasada proporcji nie będzie stosowana niezależnie od wzajemnej relacji 
wartości odtworzenia i sumy ubezpieczenia. 

16.1.3. W przypadku gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa 
przyjmuje się jako wysokość szkody – wartość kosztów, które byłyby poniesione w związku z 
naprawą lub wymianą, nie wyższą jednak niż rzeczywista wartość przedmiotu na dzień 
powstania szkody.  

- klauzula fakultatywna 
17. Klauzula terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie.  

zawiadomienie zakładu ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni od daty 
powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin 
przedłuża się do pierwszego dnia roboczego jaki następne po terminie określonym w warunkach. 
Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia wypłaty odszkodowania, 
jeśli nie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń lub ustalenie rozmiaru szkody. 
- klauzula obligatoryjna 

18. Klauzula ubezpieczonych kosztów dodatkowych.  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych, szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty:, 

18.1. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży 
pożarnej, ale tylko na podstawie otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, 
limit w wysokości 10% wartości szkody objętej zakresem Ubezpieczenia na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczeniakoszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w 
ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami 
rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku. W ramach niniejszej klauzuli zakład ubezpieczeń 
pokrywa konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą 
szkodą rzeczową w celu usunięcia z ubezpieczonej posesji pozostałości po szkodzie w 
ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku (w 
tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi które muszą być usunięte w celu odbudowy lub 
naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych obiektów, koszty usunięcia mienia lub jego części, 
którego usunięcie jest wymagane przez prawo lub na mocy zarządzenia wydanego przez 
uprawnione urzędy, koszty usunięcia zanieczyszczeń z gleby i wody włącznie z kosztami ich 
rekultywacji lub wymiany), limit w wysokości 10% wartości szkody objętej zakresem Ubezpieczenia 
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

18.2. koszty choćby bezskuteczne zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w przypadku jego 
bezpośredniego zagrożenia działaniem zaistniałego zdarzenia losowego bez względu na to, czy szkoda 
w ubezpieczonym mieniu zaistniała, 

18.3. koszty demontażu oraz koszty transportu, montażu, cła i innych tego typu opłat, 
18.4. zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku 

trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem, oraz wszelkie tego typu inne 
wydatki, 

18.5. koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, 
18.6. koszty wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, 

konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne 
w celu odtworzenia maszyn dotkniętych szkodą, za którą ZU zobowiązał się wypłacić odszkodowanie 
na mocy powyższych warunków; z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone 
są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu 
ubezpieczenia powyższych kosztów Z.U. ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie 
obowiązujących stawek rynkowych. Limit 200 000zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia  

18.7. koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w celu likwidacji 
skutków szkody wynikłe z zatrudnienia osób w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych 
od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), 

18.8. Limit 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
- klauzula obligatoryjna 
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19. Klauzula kosztów poszukiwania miejsca uszkodzenia oraz napraw  
Do ubezpieczonych kosztów związanych z likwidacją szkody dodaje się następujące koszty: 
poszukiwania miejsca uszkodzenia oraz napraw limit   do 10.000 na jedno i 30.000 na wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia, dotyczy łącznie wszystkich jednostek. 
19.1. pokrycie koniecznych do poniesienia kosztów w celu umożliwienia dokonania naprawy lub wymiany 

uszkodzonego mienia (np. demontaż, rozbiórkę elementów środka trwałego nieuszkodzonych w tym 
środków obcych) limit 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla każdej 
jednostki, jednak nie więcej niż łączny limit 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia; dotyczy łącznie wszystkich jednostek. 

- klauzula fakultatywna 
20. Klauzula 72 godzin  

Ustala się, że wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek 
jednego zdarzenia traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, limitów 
odpowiedzialności oraz udziału własnego, franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej określonych w 
niniejszej umowie. 

        - klauzula fakultatywna 
21. Klauzula przepięć. 

rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu ruchomym oraz w 
instalacjach elektrycznych i energetycznych powstałe na skutek przepięć (będące skutkiem powstania 
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego powodujących zmiany natężenia spowodowanych 
wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami 
atmosferycznymi. 
Limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko: 100 000 zł. 

       - klauzula obligatoryjna 
22. Klauzula warunków i taryf 

W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia 
(gwarancyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy 
zasadniczej. 
- klauzula obligatoryjna 

23. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  
W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy ( w ciągu 24 godzin) jest 
konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający 
zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji 
sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią 
serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą 
do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po 
zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w 
przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni od daty otrzymania 
zgłoszenia szkody. 
- klauzula obligatoryjna 

24. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 
Ustala się, iż uruchamiane przez Zamawiającego nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub 
statutowej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. Składka naliczona 
wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie pro-rata. Termin zgłaszania: w ciągu 90 dni 
od daty utworzenia placówki. 
- klauzula obligatoryjna 

25. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 
obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii 
ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub w 
odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z 
uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. 
Limit odpowiedzialności - 200 000,00 zł limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia do 

wysokości  
- klauzula obligatoryjna. 
 

26. Klauzula pro rata temporis:  
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wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane z 
dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej. 
- klauzula obligatoryjna 

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

28. Klauzula przewłaszczenia. 
Umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do ubezpieczającego, nie ulega 
rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, 
gwarant), chyba, że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela. 
- klauzula fakultatywna 

29. Klauzula wypłaty zaliczek 
Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, 
każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod 
warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona. 
- klauzula fakultatywna.  

30. Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym 
określonych we wniosku i ogólnych, szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że; 
Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie ruchome i nieruchome 
Ubezpieczającego (z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek 
dewastacji/wandalizmu. Przez dewastację/wandalizm rozumie się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie bez względu na związek z dokonaniem lub usiłowaniem 
dokonania kradzieży z włamaniem lub rabunku. 
Limit odpowiedzialności 50 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z podlimitem 
5000zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti). 
- Klauzula obligatoryjna 

31. Klauzula funduszu prewencyjnego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel przekazuje do dyspozycji Ubezpieczającego środki prewencyjne w minimalnej wysokości 5% 
zainkasowanych składek z wszystkich rodzajów ubezpieczeń, począwszy od otrzymania I raty, w transzach 
odpowiadających ilości ustalonych rat. Ubezpieczający rozliczy środki rachunkami lub na podstawie 
kosztorysu potwierdzającego wydatki. 
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 
- Klauzula fakultatywna 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

 
Umowa ID.272.21.2013 

 
zawarta w dniu ……………………….. r. w  pomiędzy GMINĄ Rewal z siedzibą w Rewalu ul.  Mickiewicza 19  72- 344, 
reprezentowaną przez:  

1. Pana Roberta Skraburskiego – Wójta Gminy Rewal 
2. przy kontrasygnacie Seweryna Babiło – Skarbnika Gminy   

zwaną w dalszej części umowy „ Zamawiającym „  
oraz przy udziale brokera ubezpieczeniowego Kancelaria Brokerska PROFIT sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy Al. 
Wyzwolenia 12/29, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387396 
przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, NIP 8513149042, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego z 
jednej strony 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 reprezentowana  przez: 

1. …………………… 
2. …………………… 

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą „ 

§1. Postanowienia ogólne 

W wyniku przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2013r. poz. 907, z późn. zm.) postępowania o udzielenie zamówienia na usługi ubezpieczenia (sygnatura 
postępowania ………………………..) strony zgodnie ustalają co następuje w treści zawartej niniejszej umowy:  
§ 2. Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i działalności Gminy Rewal wraz 

podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi”  – Zamawiającego – ……….. część 1/2/3/4 
2. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej reguluje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami, stanowiącymi integralną część niniejszej Umowy. 
3. Wykonawca wystawi na Zamawiającego polisy ubezpieczeniowe będące potwierdzeniem zawarcia umów 

ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożona przez Zamawiającego i niniejsza umową generalną. 
4. Polisa wystawiona zostanie na okres 12 miesięcy. 
 
§ 3. Termin realizacji umowy 
1. Umowa generalna zostaje zawarta na okres od dnia 01.01.2014 r. do dn. 31.12.2015 r.,  
2. Umowy ubezpieczenia, których zawarcie nastąpi w trakcie okresu realizacji niniejszej umowy objęte będą 

ochroną ubezpieczeniową do czasu ich ukończenia na warunkach niniejszej umowy generalnej.  

§ 4. Zasady umowy generalnej 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanową integralną część niniejszej 

Umowy. 
2. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią niniejszej Umowy ubezpieczenia generalnego, a treścią umów 

indywidualnych lub ogólnych warunków ubezpieczenia, decyduje treść Umowy Ubezpieczenia Generalnego. 
§ 5. Niezmienność umowy 

1. W okresie obowiązywania Umowy warunki ubezpieczenia, w tym określone w Ogólnych Warunkach 
Ubezpieczenia, nie mogą zostać zmienione w stosunku do treści oferty, chyba że zmiana będzie korzystna 
dla Zamawiającego i wyrazi on zgodę na jej wprowadzenie do treści umowy. Wszelkie zmiany umowy 
wymagają sporządzenia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może, w szczególności na: 
2.1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych,  modernizacji i ulepszeniu środków 

trwałych, wdrażaniu nowych inwestycji -  w tym przekraczających wysokości rozliczane zgodnie z 
klauzulą automatycznego pokrycia;  

2.2. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 
2.3. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 
2.4. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 
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2.5. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian ogólnych warunków 
ubezpieczenia Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy; 

2.6. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. 
 

§ 6. Wartość zamówienia i warunki płatności. 
1. Składka za 24-miesięczny okres ubezpieczenia wynosi: ……………….. zł brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………….złotych). 
       1.1  Składka za ubezpieczenia majątku, w roku 2014, płatna będzie w czterech równych ratach, w terminach 
do: 

a) I rata –   w wysokości …………… zł brutto, płatna  do 29.03.2014 r.,  
b) II rata -   w wysokości …………….zł brutto, płatna  do 31.05.2014 r., 
c) III rata – w wysokości …………….zł brutto, płatna do 31.08.2014r., 
d) IV rata – w wysokości …………...zł brutto, płatna  do 31.09.2014 r., 

       1.1.1  Składka za ubezpieczenia majątku, w roku 2015, płatna będzie w czterech równych ratach, w terminach 
do: 

e) I rata –   w wysokości ……….…… zł brutto, płatna  do 29.03.2015 r.,  
f) II rata -   w wysokości ……………..zł brutto, płatna  do 31.05.2015 r., 
g) III rata – w wysokości ………..…….zł brutto, płatna do 31.08.2015 r., 
h) IV rata – w wysokości ………….....zł brutto, płatna  do 31.09.2015 r., 

 
2. Płatność za ubezpieczenia komunikacyjne następowała będzie każdorazowo jednorazowo po wystawieniu 

dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie 30 dni od wystawienia polisy. 
3. Płatność składki dokonana zostanie na konto Wykonawcy w wysokości i terminach określonych w 

polisach. 
4. Ochrona ubezpieczeniowa powstaje przed zapłatą składki, zgodnie z terminami ubezpieczenia podanymi 

w poszczególnych zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wystawianych dokumentach 
ubezpieczenia.  

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

6. Rozliczenie składki po dokonaniu ewentualnej aktualizacji przedmiotu ubezpieczenia dokonywane będzie 
proporcjonalnie co do dnia (w systemie pro rata temporis) przy płatności raty następującej po zaistnieniu w/w 
sytuacji. 

 
§ 7.  Rozwiązanie umowy 

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. W dacie rozwiązania Umowy, rozwiązaniu ulegają umowy indywidualne zawarte w wykonaniu niniejszej 
Umowy. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, wykonawcy należy się składka za okres, w którym udzielał on ochrony 
ubezpieczeniowej. Rozliczenie składek nastąpi  z rozliczeniem co do dnia, według zasady pro rata 
temporis.  

4. W razie wypowiedzenia umowy przez wykonawcę  nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. 
 
§ 8. Nota pokrycia ubezpieczeniowego 

Na mocy niniejszej umowy Wykonawca gwarantuje objęcie ochroną ubezpieczeniową zamawiającego na 
warunkach złożonej oferty od dnia 01 stycznia 2014 roku do czasu wystawienia właściwych polis 
ubezpieczeniowych poprzez wystawienie tymczasowych dokumentów ubezpieczeniowych – not pokrycia 
ubezpieczeniowego. 
 

§ 9. Broker ubezpieczeniowy 
1. W zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia uczestniczy Kancelaria Brokerska PROFIT Sp. z o.o. w 

charakterze brokera ubezpieczeniowego. 
2. Broker ubezpieczeniowy udziela pomocy merytorycznej i prawnej w egzekwowaniu praw Zamawiającego 

wynikających z zawartych umów ubezpieczeniowych, w tym w sprawach o odszkodowanie poprzez udział w 
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procesie likwidacji szkód, za wyjątkiem spraw sądowych. 
3. Broker ubezpieczeniowy załatwia sprawy związane z doubezpieczeniem, bądź z rezygnacją z ubezpieczenia. 

 
§ 10. Rozstrzyganie sporów 
Ewentualne spory mogące wyniknąć z umowy ubezpieczenia będą rozpatrywane przez sądy właściwe ze względu 
na siedzibę Zamawiającego. 
 
§ 11. Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  
2. Zawiadomienia/oświadczenia, jakie w związku z umową generalną lub umowami indywidualnymi składane są 

przez strony tej umowy, powinny być dokonywane na piśmie i doręczane za pokwitowaniem lub przesyłane 
listem poleconym.  

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

4.  Zamawiający   powierza   Wykonawcy   dane   osobowe,   osób   ubiegających   się   o odszkodowanie, 
wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy. 

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jak również umów indywidualnych wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

6. Strony postanawiają, że do zobowiązań wynikających z niniejszej umowy właściwe jest prawo polskie.  
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 

i przepisy innych ustaw dotyczących ubezpieczeń.  
8. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wykonawcy 

oraz Zamawiającego. 
9. Załączniki stanowią integralną część umowy.  
10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2010 Nr 112, poz. 759 ze zm.), Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny (Dz. U. nr 16 poz 93 z późn. Zmianami) oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 poz. 1152 z późn. zm.), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o 
nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124 poz.1153 z późn. 
zm.) oraz Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124 poz. 1154 z 
późn. zm.). 

 
 
 
 

 
 
          ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
………………………………………………..                                                 …….…………………………………………… 
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Załącznik nr 7  do SIWZ – Tabela klauzul 

OZNACZENIA 

A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

B UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z WŁĄCZENIEM DEWASTACJI/WANDALIZMU. 

C UBEZPIECZENIE SZYB OD STŁUCZENIA I ROZBICIA 

D KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ELEKTRONIKI (ALL RISKS) 

E UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

F 
UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ I 
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

G UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

H CASCO TABORU KOLEJOWEGO 

Uwaga! klauzule nr 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 28, 29, 30, 32 - klauzule fakultatywne, pozostałe obligatoryjne 

LP KLAUZULA 

WYMAGANA PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO AKCEPTACJA 
KLAUZULI W UBEZPIECZENIACH; 

A B C D E F G H 

1 Klauzula reprezentantów X - - X - - - - 

2 Klauzula jurysdykcyjna X X X X X X X X 

3 Klauzula regresowa  X X X X X - X X 

4 Klauzula prolongacyjna  X X X X X X X X 

5 Klauzula płatności rat  X X X X X X X X 

6 Klauzula stempla bankowego  X X X X X X X X 

7 Klauzula dokumentowa X X X X X X X X 

8 Klauzula przeniesienia mienia  X X X X - - - X 

9 Klauzula automatycznego pokrycia  x x x - - - - X 

10 Klauzula ochrony podczas prac remontowych  x - x x - - - - 

11 Klauzula robót budowlanych  x - - x - - - - 

12 Klauzula kradzieży elementów budynku i budowli  x - - x - - - - 

13 Klauzula likwidacyjna x - - - - - - - 

14 Klauzula pomijalnego niedoubezpieczenia  x - - - - - - - 

15 Klauzula samolikwidacji drobnych szkód x - - x - - - - 

16 Klauzula likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym - - - x - - - - 

17 Klauzula terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie x x x x - - - X 

18 Klauzula ubezpieczonych kosztów dodatkowych x - - x - - - - 

19 Klauzula kosztów poszukiwania miejsca uszkodzenia oraz naprawy 
x - - x - - - - 

20 Klauzula 72 godzin  x - - x - - - - 

21 Klauzula przepięć x - - x - - - - 

23 Klauzula warunków i taryf X X X X X X X X 

24 Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym - - - x - - - - 

25 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc X X X X X X X - 
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26 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia x - - x - - - - 

27 Klauzula przeoczenia X X X X X X X X 

28 Klauzula przewłaszczenia x - - - - - - - 

29 Klauzula wypłaty zaliczek X X X X - X X - 

30     Klauzula ubezpieczenia od dewastacji/wandalizmu X X X X - - X X 

31     Klauzula funduszu prewencyjnego 
Dotyczy przypisu uzyskanego z 
wszystkich ubezpieczeń z części 1i 2 

Brak akceptacji którejkolwiek klauzuli obligatoryjnej spowoduje odrzucenie oferty 
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Załącznik nr 8– Informacje dotyczące przebiegu szkodowości Gminy Rewal 

 
 

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEBIEGU SZKODOWOŚCI GMINY REWAL WRAZ Z JEDNOSTKAMI  ORGANIZACYJNYMI  W OKRESIE 01.01.2009 - 
13.11.2013 r.. 

ROK 2009 2010 2011 2012 2013 

RYZYKO 
ilość 

szkód 
kwota 

ilość 
szkód 

kwota 
ilość 

szkód 
kwota 

ilość 
szkód 

kwota 
ilość 

szkód 
kwota 

Ogień i inne żywioły       4 9617,44 1 3 406,00 

Kradzież           

Szyby / lampy           

Elektronika           

OC 2 27060,00 5 12499,74 1 35000,00 1 1361,57 2 13500,00 

OC komunikacyjne 1 9027,00   1 3400,00     

AC komunikacyjne 1 1184,00 1 815,00 1 1960,00     

NNW osobowe           

RAZEM 4 28244,00 6 13314,74 3 40360,00 5 10 979,01 3 16 906,00 
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Załącznik nr 9. Wykaz pojazdów Gminy Rewal 
 
 

Lp. Nr rej . Rodzaj pojazdu Marka pojazdu DMC
Pojemność 

silnika

Liczba 

miejsc

Rok 

produkcji
Nr nadwozia/podwozia

Suma ubezpieczenia 

(deklarowana 

wartość pojazdu) w 

zł

Zakres ochrony

1 ZGY T 958 SAM.SPECJALISTYCZNY FORD TRANSIT OSP N 3490 2402 6 2003 WF0LXXBDFL3U22228 18 936,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW

2 ZGY 02 KT SAM.SPECJALISTYCZNY LAND ROVER OSP N 3050 2495 6 1993 SALLDHMF8KA928889 5 760,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW

3 ZGY J 654 SAM.GOSPODARCZY LUBLIN III OSP N 3490 2400 6 2001 NLAAB52463378218 4 960,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW

4 ZGY 07 612 SAM.SPECJALISTYCZNY MERCEDES  OSP N 14000 6374 6 2011 WDB9763641L580469 424 800,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW

5 ZGY 39FE SAM.SPECJALISTYCZNY FORD TRANSIT OSP P 3490 2402 6 2006 WFONXXTTSN6382364 41 040,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW

6 ZGY S 991 SAM.SPECJALISTYCZNY MAGIRUS DUTZ OSP P 14.350 15553 3 1984 4900118315 9 120,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW

7 SCU 1556 SAM.SPECJALISTYCZNY STAR 244 OSP P 1070 6842 6 1997 SUSO244ASV0012626 11 040,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW

8 ZGY T 989 SAM.SPECJALISTYCZNY TARPAN OSP P 2850 2499 6 1995 NLAAA378218 4 640,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW

9 ZGY E 591 SAM.OSOB. SKODA FELICJA SG 1520 1890 4 2000 TMBEHH6531X330711 4 080,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW/ASS

10 ZGY 77RN MOTOR SKUTER SG 253 49,2 2 2011 LJLTABH9XA3D80012 2 142,40 zł 22.06.2014 21.06.2015 OC/AC/NNW

11 ZGY66RN MOTOR SKUTER SG 253 49,2 2 2011 LJLTABH99A3A80056 2 142,40 zł 22.06.2014 21.06.2015 OC/AC/NNW

12 ZGY 88 HL SAM.OSOB. CITROEN SG 1880 1560 4 2008 VF7GJ9HXC93482353 14 720,00 zł 27.02.2014 26.02.2015 OC/AC/NNW/ASS

13 ZGY 00108 SAM.OSOB. CITROEN SG 1880 1560 4 2009 VF7GJ9HWC9N016284 22 312,00 zł 28.06.2014 27.06.2015 OC/AC/NNW/ASS

14 ZO REWAL SAM.OSOB. RENAULT JLBVA6 SG 4890 2464 6 2009 VF1JLBVB69V338650 30 640,00 zł 17.03.2014 16.03.2015 OC/AC/NNW/ASS

15 SAM.MAL. MALOWARKA RĘCZ. UG 980 1 2011 16VL46 25 040,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/AC/NNW

16 CB 3715 U SA.WIELOFUNKCYJNY UNIMOG U 300 4249 2 2010 WDB 405101 1 V 225721 520 000,00 zł 14.02.2014 13.02.2015 OC/AC/NNW

17 ZGY 35PF PRZYCZEPA  PRONAR 2980 2005 0273C 0,00 zł 01.07.2014 30.06.2015 OC

18 ZGY C 508 PRZYCZEPA MTZ22 2005 0289B 0,00 zł 01.07.2014 30.06.2015 OC

19 ZGY C 225 URSUS CIĄGNIK ROLNICZY 3120 1 1982 01358 0,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/NNW

20 SZP 8965 URSUS CIĄGNIK ROLNICZY 1224 1 1991 01249A 0,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/NNW

21 ZGY C 508 URSUS CIĄGNIK ROLNICZY 4500 1 2006 01826K 0,00 zł 01.04.2014 31.03.2015 OC/NNW

22 ZGY O1 JE TRANSPORTER VOLKSWAGEN T5 3200 2461 9 2005 WV2ZZZ7HZ5H065046 30 312,00 zł 27.06.2014 26.06.2015 OC/AC/NNW/ASS

23 ZGY 00268 SAM.OSOB. CITROEN CIPR 3040 1560 5 2009 VF77J9HXC9J021895 29 200,00 zł 14.04.2014 13.07.2015 OC/AC/NNW/ASS

24 ZGY25PN PRZYCZEPA NIEWIADÓW 1400 2008 SW1200BHS0004512 0,00 zł 30.04.2014 29.04.2015
OC

25 ZGY56RP MOTOROWER ROMET MOTORS SG 49 2 2012 LJLTABH99A3D80051 3 000,00 zł 18.06.2014 17.06.2015
OC

WYKAZ POJAZDÓW

Okres ubezpieczenia
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Załącznik nr 10 – Wykaz budynków i budowli Gminy Rewal 
 
 

lokalizacja/adres 
przeznaczenie 

budynku 
nr działki 

suma 
ubezpieczeni
a  (wartość 

odtworzenio
wa) 

Powie
rz. w 
m² 

Rok 
budowy 
budynku 

materiał ścian 
materiał 
stropów 

konstrukcja 
stropodachu, 

pokrycie dachu 

Urząd Gminy biurowy 50/15 2 630 015 zł 
716,4

3 
1979 cegła, pustak żelbetowy stropodach, papa 

Niechorze. Łąkowa 
2/1 

mieszkalny 375/3 97 428 zł 26,54 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniane 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/2 

mieszkalny 375/3 114 498 zł 31,19 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/3 

mieszkalny 375/3 260 164 zł 70,87 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/4 

mieszkalny 375/3 253 409 zł 69,03 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/5 

mieszkalny 375/3 196 729 zł 53,59 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/6 

mieszkalny 375/3 196 105 zł 53,42 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/7 

mieszkalny 375/3 251 610 zł 68,54 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/8 

mieszkalny 375/3 251 610 zł 68,54 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/9 

mieszkalny 375/3 196 105 zł 53,42 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/10 

mieszkalny 375/3 196 105 zł 53,42 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/11 

mieszkalny 375/3 251 610 zł 68,54 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/12 

mieszkalny 375/3 251 610 zł 68,54 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/13 

mieszkalny 375/3 196 105 zł 53,42 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/14 

mieszkalny 375/3 196 729 zł 53,59 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/15 

mieszkalny 375/3 253 409 zł 69,03 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/16 

mieszkalny 375/3 256 493 zł 69,87 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/17 

mieszkalny 375/3 114 498 zł 31,19 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Łąkowa 
2/18 

mieszkalny 375/3 97 428 zł 26,54 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 3/2 

mieszkalny 541 255 355 zł 69,56 2009 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 3/3 

mieszkalny 541 225 803 zł 61,51 2009 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 
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Rewal, 
Warszawska ¾ 

mieszkalny 541 169 490 zł 46,17 2009 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 3/5 

mieszkalny 541 123 970 zł 33,77 2009 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 3/6 

mieszkalny 541 159 652 zł 43,49 2009 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 3/7 

mieszkalny 541 153 411 zł 41,79 2009 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 3/8 

mieszkalny 541 86 746 zł 23,63 2009 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, W.Pol. 
17/1 

mieszkalny 287 326 425 zł 88,92 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, W.Pol. 
17/2 

mieszkalny 287 368 458 zł 
100,3

7 
2011 cegła, pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, W. Pol 
17/3 

mieszkalny 287 135 240 zł 36,84 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, W. Pol 
17/4 

mieszkalny 287 117 656 zł 32,05 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, W.Pol. 
17/5 

mieszkalny 287 385 235 zł 
104,9

4 
2011 cegła, pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, W.Pol. 
17/6 

mieszkalny 287 271 250 zł 73,89 2011 cegła, pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Konopnickiej 8/1 

mieszkalny 477/5 298 673 zł 81,36 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Konopnickiej 8/2 

mieszkalny 477/5 298 636 zł 81,35 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Konopnickiej 8/3 

mieszkalny 477/5 315 192 zł 85,86 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Konopnickiej 8/4 

mieszkalny 477/5 298 636 zł 81,35 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Konopnickiej 8/5 

mieszkalny 477/5 315 192 zł 85,86 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Konopnickiej 8/6 

mieszkalny 477/5 298 673 zł 81,36 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, Prusa 
9C/1 

mieszkalny 477/4 185 386 zł 50,5 1999 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, Prusa 
9A/1 

mieszkalny 477/4 185 386 zł 50,5 1999 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, Prusa 
9B/1 

mieszkalny 477/4 185 386 zł 50,5 1999 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, Prusa 
9C/2 

mieszkalny 477/4 185 386 zł 50,5 1999 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, Prusa 
9A/2 

mieszkalny 477/4 185 386 zł 50,5 1999 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, Prusa 
9B/2 

mieszkalny 477/4 185 386 zł 50,5 1999 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, Prusa 
9C/3 

mieszkalny 477/4 154 366 zł 42,05 1999 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, Prusa 
9A/3 

mieszkalny 477/4 154 366 zł 42,05 1999 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, Prusa 
9B/3 

mieszkalny 477/4 154 366 zł 42,05 1999 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 
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Rewal, ul. Krótka 
2/1 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

197 169 zł 53,71 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/2 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

270 406 zł 73,66 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/3 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

263 835 zł 71,87 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/4 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

190 341 zł 51,85 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/5 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

196 252 zł 53,46 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/6 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

256 566 zł 69,89 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul Krótka 
2/7 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

190 341 zł 51,85 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/8 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

264 753 zł 72,12 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/9 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

264 275 zł 71,99 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/10 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

190 341 zł 51,85 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/11 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

190 341 zł 51,85 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/12 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

264 275 zł 71,99 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/13 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

264 275 zł 71,99 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/14 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

190 341 zł 51,85 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/15 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

190 341 zł 51,85 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/16 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

264 275 zł 71,99 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/17 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

264 753 zł 72,12 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/18 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

190 341 zł 51,85 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/19 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

256 456 zł 69,86 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/20 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

196 252 zł 53,46 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/21 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

190 341 zł 51,85 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/22 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

263 835 zł 71,87 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/23 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

268 717 zł 73,2 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, ul. Krótka 
2/24 

mieszkalny 
421/3,421
/2,421/1 

197 169 zł 53,71 2005 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 1 
A/1 

mieszkalny 153/2 98 199 zł 26,75 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1A/2 

mieszkalny 153/2 241 332 zł 65,74 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 
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Śliwin, Sportowa 
1A/3 

mieszkalny 153/2 136 084 zł 37,07 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1A/4 

mieszkalny 153/2 97 428 zł 26,54 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 1 
A/5 

mieszkalny 153/2 239 276 zł 65,18 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1A/6 

mieszkalny 153/2 135 937 zł 37,03 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1A/7 

mieszkalny 153/2 148 565 zł 40,47 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1A/8 

mieszkalny 153/2 102 494 zł 27,92 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1A/9 

mieszkalny 153/2 111 084 zł 30,26 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 1 
B/1 

mieszkalny 153/2 98 199 zł 26,75 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1B/2 

mieszkalny 153/2 241 332 zł 65,74 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 1 
B/3 

mieszkalny 153/2 136 084 zł 37,07 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1B/4 

mieszkalny 153/2 97 428 zł 26,54 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 1 
B/5 

mieszkalny 153/2 239 276 zł 65,18 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 1 
B/6 

mieszkalny 153/2 135 937 zł 37,03 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1B/7 

mieszkalny 153/2 148 565 zł 40,47 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1B/8 

mieszkalny 153/2 102 494 zł 27,92 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Sportowa 
1B/9 

mieszkalny 153/2 111 084 zł 30,26 2011 pustak żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Trzebiatowska 

18/1 
mieszkalny 802 211 560 zł 57,63 2007 pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Trzebiatowska 

18/2 
mieszkalny 802 220 187 zł 59,98 2007 pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Trzebiatowska 

18/3 
mieszkalny 802 216 075 zł 58,86 2007 pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Trzebiatowska 

18/4 
mieszkalny 802 207 448 zł 56,51 2007 pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Trzebiatowska 

18/5 
mieszkalny 802 207 448 zł 56,51 2007 pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Trzebiatowska 

18/6 
mieszkalny 802 216 075 zł 58,86 2007 pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Trzebiatowska 

18/7 
mieszkalny 802 220 187 zł 59,98 2007 pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Trzebiatowska 

18/8 
mieszkalny 802 211 193 zł 57,53 2007 pustak żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Mickiewicza 9/1 

mieszkalny 260/4 342 137 zł 93,2 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 
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Pobierowo, 
Mickiewicza 9/2 

mieszkalny 260/4 157 853 zł 43 
do 

uzupełnie
nia 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Lipcowa 4 

mieszkalny 460/3 95 446 zł 26 
przed 
1939 

drewniane drewniane 
drewniana, 
dachówka 

| Pobierowo, 
Bielańska 3 

mieszkalny 428/5 129 036 zł 35,15 
przed 
1939 

drewniane drewniane 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Ciechanowska 6 

mieszkalny 541 147 941 zł 40,3 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Chmielna 7 

mieszkalny 1032/4 236 155 zł 64,33 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Grunwaldzka 27 

mieszkalny 359 165 966 zł 45,21 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Grunwaldzka 45/1 

mieszkalny 217/7 215 378 zł 58,67 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Grunwaldzka 45/2 

mieszkalny 217/7 108 700 zł 35,8 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Grunwaldzka 45/3 

mieszkalny 217/7 175 841 zł 47,9 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Grunwaldzka 61 

mieszkalny 930/21 259 173 zł 70,6 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Grunwaldzka   107 

mieszkalny 607/2 290 009 zł 79 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Kawalerska 1 

mieszkalny 215/6 218 902 zł 59,63 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Kilińskiego 7 

mieszkalny 222/4 111 598 zł 30,4 
przed 
1939 

drewniane drewniane drewniana, papa 

Pobierowo, Krótka 
2 

mieszkalny 222/5 81 129 zł 22,1 
przed 
1939 

drewniane drewniane drewniana, papa 

Pobierowo, Krótka 
4 

mieszkalny 222/4 108 845 zł 29,65 
przed 
1939 

drewniane drewniane drewniana, papa 

Pobierowo, 
Lipcowa 10 

mieszkalny 456/8 121 694 zł 33,15 
przed 
1939 

drewniane drewniane 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Mazowiecka 15A 

mieszkalny 936 88 471 zł 24,1 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 

eternit 

Pobierowo, 
Mazowiecka 17 

mieszkalny 938 135 460 zł 36,9 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 

eternit 

Pobierowo, 
Mickiewicza 19 

mieszkalny 269 117 472 zł 32 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Miodowa 2 

mieszkalny 417/1 422 349 zł 
115,0

5 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Mokotowska 1 

mieszkalny 445/10 186 120 zł 50,7 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Mokotowska 3 

mieszkalny 445/9 171 069 zł 46,6 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Mokotowska 5 

mieszkalny 445/8 214 974 zł 58,56 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Mokotowska 6 

mieszkalny 439/7 393 898 zł 107,3 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe drewniana, 

Pobierowo, 
Moniuszki 6 

mieszkalny 551/6 272 021 zł 74,1 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Ostrowska 3 

mieszkalny 633/7 154 549 zł 42,1 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 
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Pobierowo, 
Piastowska 15a 

mieszkalny 439/3 170 702 zł 46,5 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Piastowska 14 

mieszkalny 438/2 168 866 zł 46 
przed 
1939 

drewniane drewniane 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Piastowska 18 

mieszkalny 438/7 149 410 zł 40,7 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 

blacha 

Pobierowo, 
Południowa 6 

mieszkalny 569 181 715 zł 49,5 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Pomorska 4 

mieszkalny 89 87 113 zł 42 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Pomorska 16/1 

mieszkalny 
działka 
99/2 

101 300 zł 28 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Pomorska 16/2 

mieszkalny 
działka 
99/2 

183 550 zł 50 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Pomorska 16/3 

mieszkalny 
działka 
99/2 

96 914 zł 26,4 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Powstańców 10/1 

mieszkalny 429/2 148 676 zł 40,5 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Sportowa 2 

mieszkalny 512/1 162 258 zł 44,2 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowe 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Zachodnia 3 

mieszkalny 1038 174 740 zł 47,6 
przed 
1939 

drewniane drewniane 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Mickiewicza 23 

mieszkalny  51 394 zł 14 
przed 
1939 

drewniane drewniane 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Cieszyńska 4 

mieszkalny 435/10 55 065 zł 15 
przed 
1939 

drewniane drewniane 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Cieszyńska 5 

mieszkalny 436 26 000 zł 12 
przed 
1939 

drewniane drewniane 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo, 
Zachodnia 81/2 

mieszkalny 206/17 137 552 zł 37,47 
połowa 
lat 70 

pustak, cegła żelbetowe drewniana, papa 

Pobierowo, 
Zachodnia 81/1 

mieszkalny 206/17 160 790 zł 43,8 
połowa 
lat 70 

pustak, cegła żelbetowe drewniana, papa 

Pobierowo, 
Wrocławska 5 

mieszkalny 399 50 650 zł 25 
połowa 
lat 70 

drewniane drewniane 
drewniana, 
dachówka 

Pobierowo 
wczasowa 1a 

mieszkalny 1026/1 185 386 zł 50,5 
przed 
1939 

drewniane drewniane drewniana, papa 

Pobierowo, 
Piastowska 46 

mieszkalny 399 60 320 zł 36,96 
przed 
1939 

drewniane drewniane drewniana, papa 

Rewal, Szkolna 1/1 mieszkalny 516 165 929 zł 45,2 
polowa 
lat 80 

drewniane drewniany 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, Szkolna ½ mieszkalny 516 102 421 zł 27,9 
polowa 
lat 80 

drewniane drewniany 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, Sikorskiego 
4 

mieszkalny 393/7 225 767 zł 61,5 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, Dworcowa 
21 

mieszkalny 164/8 67 564 zł 29,5 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 25/5 

mieszkalny 348/4 148 162 zł 40,36 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, warszawska 
25A/1 

mieszkalny 348/3 255 869 zł 69,7 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 25A/6 

mieszkalny 348/3 103 999 zł 28,33 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 
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Rewal, 
Warszawska 25A/2 

mieszkalny 348/3 63 875 zł 17,4 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 31/3 

mieszkalny 354/5 180 246 zł 49,1 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 31/2 

mieszkalny 354/5 238 615 zł 65 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Rewal, 
Warszawska 31/1 

mieszkalny 354/5 157 486 zł 42,9 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Al. Lipowa 
13/1 

mieszkalny 154 64 170 zł 26 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Al. Lipowa 
13/3 

mieszkalny 154 176 575 zł 48,1 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Al. Lipowa 
13/4 

mieszkalny 154 141 125 zł 38,1 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Śliwin, Biała 1 mieszkalny 154 352 783 zł 96,1 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Nadmorska 3/7 

mieszkalny 617/2 148 125 zł 40,35 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Nadmorska 3/5 

mieszkalny 617/2 112 333 zł 30,6 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze. 
Nadmorska 3/6 

mieszkalny 617/2 102 604 zł 27,95 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Nadmorska 3/3 

mieszkalny 617/2 166 443 zł 45,34 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Nadmorska 3/2 

mieszkalny 617/2 88 618 zł 24,14 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Parkowa 3A/3 

mieszkalny 945 199 299 zł 54,29 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, Wolska 
5 

mieszkalny 949 278 849 zł 75,96 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze, 
Wschodnia 3/1 

mieszkalny 527 209 247 zł 57 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze ul. 
Wschodnia 8 

mieszkalny 625 195 664 zł 53,3 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Niechorze ul. 
Wschodnia 9 

mieszkalny 626 95 940 zł 42,3 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, ul. 
Wydmowa 

 304/8 44 050 zł 44,05 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w 

Pustkowie, ul. 
Słonecznej 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 110 000 zł 110 1960 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Rewalu 

ul. Słowackiego 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 438 815 zł 210 2009 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Budynek świetlicy 
wiejskiej w Śliwinie 

ul. Aleja Lipowa 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 162 395 zł 152 

przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Budynek Muzeum 
w Niechorzu AL. 

Bursztynowa 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 634 092 zł 

172,7
3 

przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica W. 
Polskiego 17D 

Toaleta 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
51/21 367 100 zł 100 2011 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, W. 
Polskiego 17 D  

(Baza Ratowników) 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
51/21 128 485 zł 35 2008 drewniane drewniane drewniana, papa 
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Pogorzelica, W. 
Polskiego 17 

DANKA 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
51/21 920 000 zł 1100 2013 drewniane drewniane drewniana, papa 

Pogorzelica, W. 
Polskiego 17 - 

Chemik 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
287 1 101 300 zł 2100 2013 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, W. 
Polskiego 17A/10 

(trafostacja) 
trafostacja 287 34 618 zł 9,43 1979 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica W. 
Polskiego 17D  

Stołowka z 
budynkami 

gospodarczymi 

mieszkalny 51/20 200 000 zł 152 1973 pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Remiza Strażacka 
w Pobierowie z 

zagospodarowanie
m ul. Zgody 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 5 127 000 zł 350 2011 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana 
dachówka 

Centrum 
Ratownictwa w 
Niechorzu ul. 

Kolejowa z 
zagospodarowanie

m 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
319, 795 5 570 000 zł 350 2010 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Kaplica cmentarna 
w Niechorzu 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 514 563 zł 204 2005 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Przystanek 
autobusowy w 

Pobierowie 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 2 033 969 zł 154 2008 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Hala sportowa w 
Niechorzu 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
80/5dz 3 400 550 zł 1023 2007 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Hala sportowa w 
Rewalu + SKATE 

PARK 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 7 000 000 zł 3400 2007 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Hala sportowa w 
Pobierowie 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 5 668 065 zł 1048 2008 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Kompleks 
sportowy w 
Niechorzu 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
424/1 583 213 zł 176 2008 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Kompleks 
sportowy w Rewal 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 1 006 881 zł 168 2007 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Kompleks 
sportowy w 
Pobierowie 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 583 213 zł 176 2007 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Place zabaw 
Miejsce 

użyteczności 
publicznej 

 601 529 zł cipr 2007 - - - 

infrasrtuktura na 
Placu morskim (z 

Foką) w Niechorzu 

Miejsce 
użyteczności 

publicznej 
 366 278 zł - 2012 - - - 

Plac w centrum 
Rewala z 

budynkami 

Miejsce 
użyteczności 

publicznej 
 6 497 111 zł - 2013 - - - 

Wiaty 
przystankowe (10 

szt.) 
  100 936 zł - 2012 - - - 

Zejścia plażowe , 
mola 

Miejsce 
użyteczności 

publicznej 
 16 537 000 zł - 

na dzień 
dzisiejszy 

- - - 

Lampy 
oświetleniowe 

  14 944 038 zł 
4080 

szt 
na dzień 
dzisiejszy 

- - - 

SKATE PARK 
Miejsce 

użyteczności 
publicznej 

 56 718 zł - 
na dzień 
dzisiejszy 

- - - 
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Schronisko 
młodzeżowe 

budynek główny z 
kempingami wraz z  
zagospodarowanie

m w Pobierowie 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 930 000 zł 420 1977 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Budynek zieleni 
przy ul. 

Południowej w 
Pobierowie 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
343 85000 zł 74 1944 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Budynek przy ul. 
Mazowieckiej w 

Pobierowie 
mieszkalny 318/1 0 zł 61,24 1958 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, ul. 
Bursztynowa 1 

budynek 
mieszkalny i 
gospodarczy 

mieszkalny 303 112 988 zł 160 1958 pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, ul. 
Bursztynowa 2 

budynek 
mieszkalny i 
gospodarczy 

mieszkalny 304/9 96 720 zł 200 1958 pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, ul. 
Bursztynowa 4 

mieszkalny 304/13 79 290 zł 160 1958 pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, ul. 
Bursztynowa 

18A/1 
mieszkalny 318/17 102 845 zł 140 1964 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Budynek 
komunalny Śliwin, 
sportowa 11A/3 

mieszkalny 152 115 000 zł 40 2008 pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Pogorzelica, ul. 
Słoneczna 10/1 

mieszkalny 295/3 72 804 zł 43 1964 pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Budynek 
Niechorze, 

krakowska 12 
mieszkalny 412/3 160 740 zł 63 1974 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Dworzec kolejowy 
wraz z peronami i 

wiatami 
Pogorzelica 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 5 555 000 zł 420 2013 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Dworzec kolejowy 
wraz z peronami 

Rewal 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 5 005 124 zł 330 2013 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Dworzec kolejowy 
wraz z peronami 

Niechorze centrum 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 123 000 zł 330 2013 

Generalny 
remont 

Generalny 
remont 

Generalny 
remont 

Dworzec kolejowy 
wraz z peronam i 

wiatami Niechorze 
Latarnia 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 4 213 000 zł 300 2013 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Dworzec kolejowy 
wraz z peronam i 

wiatami Śliwin 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 4 128 000 zł 300 2013 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Dworzec kolejowy 
wraz z peronam i 
wiatami Trzęsacz 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 4 128 000 zł 300 2013 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Skansen Śliwin 
budynek 

użyteczności 
publicznej 

 12 100 zł 130 
przed 
1939 

pustak, cegła żelbetowy 
drewniana, 
dachówka 

Słupki drogowe 
Gmina Rewal 

- - 28 430 zł - 2012 - - - 
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Słupy 
Ogłoszeniowe 

Gmina Rewal wg 
wykazu majątki 

2013 

- - 422 239 zł - 2005 - - - 

Ławki uliczne 
Gmina Rewal wg 
wykazu majątki 

2013 

- - 439 964 zł - - - - - 

Boisko-lodowisko 
Orlik Trzęsacz 

Miejsce 
użyteczności 

publicznej 
- 767 737 zł - 2008 - - - 

Pomost Przystań 
Niechorze 

Miejsce 
użyteczności 

publicznej 
- 50 132 zł - 1974 - - - 

Zbiornik 
Retencyjny wody 

Gmina Rewal 
- - 64 211 zł - 1979 - - - 

Słupki 
Automatyczne 

Rewal ul 
Westerplatte 

- - 46 567 zł - 2012 - - - 

Słupki 
Automatyczne 

Klifowa Trzęsacz 
- - 46 567 zł - 2012 - - - 

Instalacja 
artystyczna wraz z 

infrastrukturą – 
odlew Rybaka, 
Rewal Saperska 

- - 247 750 zł - 2011 - - - 

Instalacja 
artystyczna – 

odlew Rybki Rewal 
Westerplatte 

- - 42 680 zł - 2011 - - - 

Instalacja 
artystyczna wraz z 

infrastrukturą – 
Mały książe i róża, 

Rewal Al. 
zakochanych 

- - 170 477 zł - 2011 - - - 

Instalacja 
artystyczna wraz z 

infrastrukturą – 
Romeo i Julia, 

Rewal Al. 
zakochanych 

- - 206 145 zł - 2011 - - - 

Platforma dla 
niepełnosprawnyc
h Rewal budynek 

urzedu gminy 

- - 56 803 zł - 2008 - - - 

Kosze na śmieci wg 
wykazu majątku 

2013 Gmina Rewal 
- - 148 189 zł - - - - - 

Toalety wg wykazu 
majątku trwałego 
2013 Gmina Rewal 

- - 1 343 128 zł - - - - - 

Budynki zespołu 
szkolno-

przedszkolnego w 
Niechorzu 

szczecińska 6 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
80/5dz 2 954 000 zł 2800 1979 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Budynki Zespołu 
Szkół Sportowych 

w Rewalu ul 
szkolna 1 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 5 213 000 zł 4200 1981 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Budynki Szkoły 
podstawowej i 

gimnazjum 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 3 711 000 zł 2940 1982 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 
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Pobierowo 

Budynki ośrodka 
zdrowia Niechorze, 

Mazowiecka 7 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 1 400 000 zł 270 1976 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Budynki Ośrodka 
Zdrowia Rewal, 

warszawska 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 1 800 000 zł 160 1964 pustak, cegła żelbetowy 

drewniana, 
dachówka 

Garaże 
dwuspadowe 

podwójnie 
ocieplane teren 

Gminy Rewal 

- - 371 000 zł - - - - - 

Kaplica cmentarna 
pobierowo 

budynek 
użyteczności 

publicznej 
 450000 zł   Postak, cegła żelbetowy 

Drewniana 
dachówka 

Torowiska, 
zwrotnice, 
przejazdy 

  11 230 000 zł      

Chodniki i drogi 
gminne 

- - 60 000 000 zł - - - - - 

RAZEM SUMA UBEZPIECZENIA 225 445 573 zł      
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Załącznik nr 11. Wykaz pojazdów szynowych nadmosrkiej kolei wąskotorowej  
 

NAZWA POJAZDU 
SZYNOWEGO 
(PAROWÓZ, 

WAGON) 

ROK PRODUKCJI ROK RENOWACJI 
NUMERY 

FABRYCZNE 
LICZBA MIEJSC 

TERMIN 
EKSPIRACJI 

WARTOŚĆ 
POJAZDU w zł 

Wagon ososbowy 1986 2007 Bxhpi 336-3 45 
 

105685,01 

Wagon ososbowy 1986 2010 Bxhpi 332-2 45 
 

102359,76 

Wagon ososbowy 1986 2010 Bxhpi 328-0 45 
 

102359,76 

Wagon ososbowy 1986 2009 Bxhpi 334-8 45 
 

102359,76 

Wagon kabriolet 1920/1939 2004 639-9 24 
 

3157,39 

Lokomotywa 
spalinowa 

1983 2007 Lxd2 472 2 
 

211973,37 

Lokomotywa 
spalinowa 

1985 2004 Lxd2479 2 
 

210920,79 

Wagon motorowy 1985 2005 Mbxd2 310 40 
 

142803,29 

Parowóz 1950 2005 Px 48 3916 2 
 

400000 

Parowóz 1951 2013 Px 48 3913 2 
 

182496,52 

Wagon bramkard 1920/1939 2010 Fh 02-5 10 
 

5682,83 

Drezyna 1974 2010 WMC 309 8 
 

25104,78 

Wagon polewaczka 1920/1939 2008 001-5 2 
 

5960,56 

Ładowacz cyklop 1980 2009 214/1 1 
 

4407,57 

Lokomotywa 
spalinowa 

1983 2013 Lxd2 478 2 
 

217441,54 

Lokomotywa 
spalinowa 

1983 2013 Lxd2 473 2 
 

211973,37 

Wagon motorowy 1983 2013 Mbxd2 301 40 
 

166634,41 

Wagon osobowy 1920/1939 2013 Btxhi 00-4 48 
 

8635,09 

Wagon osobowy 1920/1939 2013 Btxhi 06-1 48 
 

1989,94 

Wagon osobowy 1920/1939 2013 Btxhi 03-8 48 
 

7325,68 

Wagon osobowy 1920/1939 2013 Btxhi 05-3 12 
 

8986,64 

Wagon osobowy 1920/1939 2013 Sl Bhi 334-0 24 
 

3906,94 

Wagon osobowy 1986 2013 Bxhpi 335-5 45 
 

102359,76 

Wagon osobowy 1986 2013 Bxhpi 329-8 45 
 

102359,76 

Wagon osobowy 1986 2013 Bxhpi 327-2 45 
 

102882,59 

Wagon osobowy 1986 2013 Bxhpi 330-6 45 
 

105686,01 

Wagon bagażowy 1920/1939 2013 FH 00-9 10 
 

6063,11 

Wagon kabriolet 1920/1939 2013 W 600-1 Bhi 24 
 

6694,19 

Wagon kabriolet 1920/1939 2013 W 545-8 Bhi 24 
 

6498,9 

Ogółem wartość 
     

2 664709,32 zł 

 


