
Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY

Nazwa zamówienia: Wykonanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności 
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadaniem mienia 
Zakładu Administracji Nieruchomości ZAN Sp. z o.o. w Namysłowie oraz 
powierzonych w administrowanie składników mienia komunalnego Gminy
Namysłów, oraz Wspólnot Mieszkaniowych na lata 2020-2022

1. Zamawiający: Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” sp. z o.., ul. Dubois 5, 46-100 
Namysłów

2. Wykonawca:
(w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną podać dane wszystkich Wykonawców)

1) Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa:

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

2) Zarejestrowany adres przedsiębiorstwa:

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

3) Numer telefonu:  .............................................................................................................................

4) Numer faxu: ……........................................................................................................................

5) Adres e-mail: …………………………………………………………………………………………………..

6) Numer konta bankowego:...............................................................................................................

7) Nr NIP:…………………………………………………………………………………………………………..

8) Nr REGON:…………………………………………………………………………………………………

3. Cena  ofertowa  za  całość  zamówienia,  określona  zgodnie  z  opisem  przedmiotu
zamówienia oraz złożoną ofertą (sumaryczna składka za cały okres przy założeniu, że
w drugim i trzecim roku ubezpieczenia składka nie ulegnie zmianie) wynosi: 

…………………………… zł, słownie: ……………………………………………………………………………

L.P. Nazwa ryzyka Wysokość składki na

okres 12 m-cy [zł]

Wysokość składki na

okres 36 m-cy [zł]
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

3. Obowiązkowe ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej zarządcy 

nieruchomości

4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz posiadania mienia - ZAN

5 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 

oraz posiadania mienia – Wspólnoty 

Mieszkaniowe



4. Akceptacja klauzul fakultatywnych (w przypadku akceptacji proszę wpisać TAK)

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Klauzule fakultatywne

Nazwa Treść Liczba punktów Akceptacja

Klauzula ubezpieczenia 
zwiększonych kosztów 

Z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą
postanowień  umowy  ubezpieczenia  i  Ogólnych  Warunków
Ubezpieczenia  ustala  się,  że  zakres  ubezpieczenia  zostaje
rozszerzony  o  koszty  dodatkowe  związane  z  zastosowaniem
rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń
w prowadzeniu działalności. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
koszty dodatkowe o ile koszty te powstały w związku ze szkodą
objętą  ochroną  ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel  pokrywa
niezbędne  koszty  dodatkowe  (zależne  i  niezależne  od  czasu)
poniesione  przez  Ubezpieczającego  w  maksymalnym  okresie
odszkodowawczym  wynoszącym  3  miesiące,  przy  czym  okres
odszkodowawczy rozpoczyna się od daty szkody w mieniu. Limit
w wysokości  500.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia..

5

Klauzula terroryzmu Zakres   ochrony   ubezpieczeniowej   zostaje   rozszerzony   o
szkody   powstałe   w ubezpieczonym  mieniu,  gdy  są  one
bezpośrednim  następstwem  aktów  terroryzmu,  a także
następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych
przez grupy przestępcze albo innych czynów kryminalnych. Przez
akty  terroryzmu  rozumie się  działanie  jakiejkolwiek  osoby  w
imieniu  lub w powiązaniu z jakąkolwiek  organizacją  występującą
w celu  obalenia  rządu  lub wywarcia  na niego  wpływu (de iure
lub de facto)  przy użyciu  siły  albo przemocy. Limit
odpowiedzialności   na jedno    i wszystkie    zdarzenia:
500.000,00 PLN  w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

5

Klauzula prewencyjna Suma ubezpieczenia prewencyjnego przypisana zostaje do tych
składników majątku,  dla  których  wystąpiło  niedoubezpieczenie,
lub pozycji,  dla których suma ubezpieczenia zapisana w polisie
okazała  się  niewystarczająca  z  powodu  poniesionych  przez
Ubezpieczającego  kosztów  związanych  z uniknięciem  lub
ograniczeniem szkody. Limit 500.000,00 PLN

5

Klauzula szkód 
mechanicznych

Zakresem  ochrony  ubezpieczeniowej  objęte  są  szkody
mechaniczne  spowodowane  działaniem  człowieka,  wadami
produkcyjnymi  oraz  przyczynami  eksploatacyjnymi,  do  których
doszło  w  maszynach,  urządzeniach,  aparatach  oraz  sprzęcie
elektronicznym.
Przez  szkody  spowodowane  działaniem  człowieka  rozumie  się
szkody  powstałe  wskutek  nieumyślnego  błędu  osób
uprawnionych  do  obsługi  urządzenia  oraz  uszkodzenia
(zniszczenia) przez osoby trzecie.
Przez szkody spowodowane wadami produkcyjnymi rozumie się
szkody  powstałe  w  wyniku  błędów  w  projektowaniu  lub
konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych
nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej
na stanowisku pracy.
Przez  szkody  spowodowane  przyczynami  eksploatacyjnymi
rozumie  się  niezawinione  przez  osoby  obsługujące  urządzenie
szkody  polegające  na  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu  elementów
maszyny  przez  zjawiska  fizyczne,  np.  siły  odśrodkowe,  wzrost
ciśnienia,  eksplozję  lub  implozję,  przegrzanie  oraz  wadliwe
działanie  urządzeń:  sterujących,  zabezpieczających,

5



sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Dopuszcza  się  następujące  wyłączenia  odpowiedzialności
Ubezpieczyciela:
- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z
uwagi  na  swoje  specyficzne  funkcje  podlegają  okresowej
wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek
zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli;
-  w  maszynach,  urządzeniach  i  aparatach  technicznych
przeznaczonych do pracy pod ziemią, związanych bezpośrednio z
produkcją  wydobywczą  (kopalnictwem  węgla  kamiennego,
brunatnego,  soli,  ropy  naftowej,  gazu  ziemnego,  rud  żelaza  i
metali nieżelaznych),
- będące następstwem naturalnego zużycia,
- powstałe w czasie naprawy dokonywanej przez osoby trzecie
- pokrywane przez producenta w okresie gwarancji,
- spowodowane wadami bądź usterkami, o których Ubezpieczony
wiedział przed zawarciem ubezpieczenia,
- zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- w postaci utraty zysku oraz utraconych korzyści.
Limit  odpowiedzialności  na jedno  i  wszystkie  zdarzenia  wynosi
50.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.

Klauzula awarii Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody polegające
na  awariach  lub  uszkodzeniach  maszyn,  urządzeń  i  aparatów
zainstalowanych w miejscu wymienionym w umowie. Za awarię i
uszkodzenie  w  szczególności  uważa  się  stan  techniczny
maszyny,  urządzenia  lub  aparatu,  który  ogranicza  lub
uniemożliwia  jego  dalszą  eksploatację,  oraz  zmniejszenie
sprawności  lub  niesprawność  maszyny,  urządzenia  lub aparatu
ograniczające jego zdatność do działania
Limit  odpowiedzialności  na jedno  i  wszystkie  zdarzenia  wynosi
50.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.

5

Klauzula ubezpieczenia 
maszyn od szkód 
elektrycznych

Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną  ubezpieczeniową  szkody
powstałe w:
-  maszynach  elektrycznych  m.in.  silnikach,  generatorach,
transformatorach, przekształtnikach,
-  aparatach  elektrycznych  m.in.  aparatach  łączeniowych
(wyłączniki,  odłączniki),  pomiarowych  (przekładniki  prądowe  i
napięciowe),  regulacyjno-ograniczających  (kondensatory,
rezystory, dławiki),
- instalacjach elektrycznych,
- urządzeniach elektroenergetycznych,
- rozdzielniach elektrycznych.
Bez względu na wiek i miejsce ich zainstalowania na terytorium
RP,  spowodowane  działaniem  prądu  elektrycznego.
Ubezpieczone są konsekwencje wystąpienia m.in. następujących
zdarzeń:  niewłaściwej  obsługi,  działania  prądu,  niezadziałania
wymaganych  zabezpieczeń  chroniących  maszyny,  zmiany
napięcia  zasilania,  zaniku  napięcia  jednej  lub  kilku  faz,
uszkodzenia izolacji, zwarcia (spięcia).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny i aparaty podczas
pracy,  w  stanie  spoczynku,  a  także  w  czasie  konserwacji,
remontu okresowego lub w okresie testów z nimi związanych, o
ile  czynności  te  odbywają  się  w  miejscu  ubezpieczenia.  Jeżeli
konserwacja  czy  remont  okresowy  powoduje  konieczność
demontażu, ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana i trwa
nieprzerwanie  w  trakcie  wymienionych  wyżej  czynności,
z uwzględnieniem  przemieszczania  na  terenie  zakładu  oraz
podczas ponownego montażu.
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Za wysokość szkody przyjmuje się:
-  koszt  zakupu  nowej  maszyny  elektrycznej  lub  aparatu  tego
samego  rodzaju,  mocy  typu  z  uwzględnieniem  stopnia
faktycznego zużycia lub
-  koszt  naprawy  zwiększony  o  koszt  transportu,  demontażu  i
montażu potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie
kalkulacji  sporządzonej przez Ubezpieczającego, jeżeli  naprawy
dokonano  we  własnym  zakresie,  w  cenach  obowiązujących  w
dniu powstania szkody.
Limit odpowiedzialności: 50.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 1.000,00 PLN

Klauzula likwidacji w 
ciągu 3 dni roboczych

Ubezpieczyciel  zobowiązuje  się  do dokonania oględzin miejsca
wystąpienia szkody w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu
jej zgłoszenia. Ubezpieczyciel przedstawi pełną listę dokumentów
wymaganych  do  prawidłowego  oszacowania  i  pełnej  likwidacji
szkody najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia szkody.
W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub
rabunkiem, Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał terminu wypłaty
odszkodowania  od  wykrycia  sprawcy  lub  postanowienia  o
umorzeniu postępowania w przypadku gdy zgłoszone roszczenie
będzie  wskazywało  na  odpowiedzialność  Ubezpieczyciela.  W
przypadku  braku  oględzin  w/w  terminie  Ubezpieczający  może
przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.

5

Usuwanie Gniazd Ubezpieczenie obejmuje koszt usuwania gniazd ptaków i owadów
z ubezpieczonej lokalizacji. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z
tego  tytułu  ograniczona  jest  do  limitu  odpowiedzialności
10.000,00 PLN.

5

Czyszczenie Odpływów Ubezpieczenie  obejmuje  wydatki  konieczne  i  uzasadnione
poniesione przez Ubezpieczonego w zakresie oczyszczenia i/lub
naprawy odpływów, ścieków, kanałów i tym podobnych urządzeń
służących  do  odprowadzania  wody  lub  ścieków,  za  które
Ubezpieczony  jest  odpowiedzialny  i  powstały  w  konsekwencji
szkody objętej umową ubezpieczenia.

5

Rewitalizacja Gruntów Ubezpieczenie  obejmuje  konieczne  i  uzasadnione  wydatki
poniesione  przez  Ubezpieczonego  w  celu  przywrócenia
powierzchni przeznaczanych na cele rekreacyjne znajdujące się
w ramach ubezpieczonej lokalizacji,  w których powstała szkoda
na skutek akcji ratowniczej prowadzonej przez Straż Pożarną lub
jakiekolwiek  inne  służby  ratunkowe,  o  ile  ta  akcja  ratunkowa
dotyczyła  ubezpieczonego  mienia,  w którym  wystąpiła  szkoda
spowodowana ubezpieczonym zdarzeniem.

5

Przypadkowe 
Uruchomienie Urządzeń 
Przeciwpożarowych

Ubezpieczenie  obejmuje  koszt  ponownego  napełnienia
urządzeń  ppoż.  substancją  gaśniczą  spowodowany
przypadkowym  wydostaniem  się  substancji  gaśniczej  z
urządzeń  ppoż.  stanowiących część  Ubezpieczonego mienia
w takim zakresie w jakim taki koszt nie podlega zwrotowi od
podmiotów  zajmujących  się  konserwacją  takich  urządzeń.
Limit w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

5

Klauzula ochrony mienia
lokatorów powstałe 
wskutek zalania

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od
ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  zakres  udzielonej  ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu lokatorów
powstałe wskutek zalania. Przez zalanie rozumie się niezamierzone i
niekontrolowane wydostanie się wody, pary wodnej lub płynów z
przewodów  i  urządzeń  wodociągowych,  kanalizacyjnych,
grzewczych lub technologicznych; cofnięcie się wody lub ścieków
z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;  zalania przez działania
wody powstałej wskutek topnienia zalegającego śniegu lub lodu w
wyniku gwałtownej zmiany temperatury. Limit: 5.000 zł / lokal w
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każdym rocznym okresie ubezpieczenia

Klauzula przeoczenia Jeżeli  Ubezpieczony/  Ubezpieczający  na  skutek  błędu  lub
przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi lub brokerowi istotnych
informacji  mających związek  z  umową  ubezpieczenia,  a  działanie
takie  nie  będzie  skutkiem  winy  umyślnej  to  fakt  nie  przekazania
informacji  nie  będzie  powodem  odmowy  wypłaty  odszkodowania
przez Ubezpieczyciela ani
jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych

5

Klauzula prac
porządkowych

W  przypadku  zaistnienia  szkody,  której  szacunkowa  wartość  nie
przekracza  20.000,00  PLN  Ubezpieczający  w  celu  uniknięcia
zakłóceń w pracy może niezwłocznie rozpocząć prace porządkowe i
naprawcze,  z  zastrzeżeniem  iż  wykona  dokumentację  zdjęciową
szkody,  sporządzi  protokół  szkody  i  powiadomi  faksem  lub
telefonicznie Ubezpieczyciela

5

Klauzula utrzymania
ochrony dla lokalizacji
nieczynnych

Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą
postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i
ogólnych  warunkach  ubezpieczenia  strony  uzgodniły,  że
Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną  majątek  w  nieczynnych
lokalizacjach  bez  względu  na  przyczynę  zaprzestania  w  nich
prowadzonej działalności.

5



I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Nazwa Treść Ilość punktów Akceptacja

Klauzula likwidacji w 3 
dni roboczych

Ubezpieczyciel  zobowiązuje się  do dokonania oględzin miejsca
wystąpienia szkody w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu
jej zgłoszenia. Ubezpieczyciel przedstawi pełną listę dokumentów
wymaganych  do  prawidłowego  oszacowania  i  pełnej  likwidacji
szkody najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia szkody.
W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub
rabunkiem, Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał terminu wypłaty
odszkodowania  od  wykrycia  sprawcy  lub  postanowienia  o
umorzeniu postępowania w przypadku gdy zgłoszone roszczenie
będzie wskazywało na odpowiedzialność Ubezpieczyciela.

5

Wyrównanie sum
ubezpieczenia

Jeżeli  suma ubezpieczenia poszczególnych pozycji  jest wyższa
niż  ich wartość,  nadwyżkowe udziały sum są  rozdzielane na te
pozycje,  przy  których  istnieje  niedoubezpieczenie,  lub  przy
których suma ubezpieczenia z powodu powstałych nakładów na
zapobieżenie  lub  zmniejszenie  szkody  nie  wystarcza.  Limit
50.000 PLN i nie więcej niż 20% wartości uszkodzonego mienia.

5

Klauzula przeoczenia Jeżeli  Ubezpieczony/  Ubezpieczający  na  skutek  błędu  lub
przeoczenia  nie  przekaże  Ubezpieczycielowi  lub  brokerowi
istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a
działanie  takie  nie  będzie  skutkiem  winy  umyślnej  to  fakt  nie
przekazania  informacji  nie  będzie  powodem  odmowy  wypłaty
odszkodowania  przez  Ubezpieczyciela  ani  jego  redukcji,  pod
warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych.

5

Klauzula utrzymania 
ochrony dla lokalizacji 
nieczynnych

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą  klauzulą
postanowień  umowy  ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i
ogólnych  warunkach  ubezpieczenia  strony  uzgodniły,  że
Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną  majątek  w  nieczynnych
lokalizacjach  bez  względu  na  przyczynę  zaprzestania  w  nich
prowadzonej działalności

5



Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy 
nieruchomości

Klauzule fakultatywne

Nazwa Treść Liczba punktów Akceptacja

Podniesienie sumy 
gwarancyjnej - 200.000,00
euro

Podniesienie sumy gwarancyjnej z 100.000,00 euro do 
200.000,00 euro na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

5

Podniesienie sumy 
gwarancyjnej - 400.000,00
euro

Podniesienie sumy gwarancyjnej z 100.000,00 euro do 
400.000,00 euro na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

10

Uzupełnienie sumy 
gwarancyjnej

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż 
Ubezpieczyciel przyznaje Ubezpieczonemu prawo do 
uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, 
według stawki zgodnej ze złożoną ofertą

5



Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności
gospodarczej oraz posiadania mienia
Dotyczy ubezpieczenia Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.

Klauzule fakultatywne

Nazwa Treść Liczba punktów Akceptacja

Zwiększenie limitu 
odpowiedzialności

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla zakres podstawowego 
oraz rozszerzeń ochrony, dla których nie wprowadzono podlimitu
z 200.000,00 PLN do 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe

5

Uzupełnienie sumy 
gwarancyjnej

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż 
Ubezpieczyciel przyznaje Ubezpieczonemu prawo do 
uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, 
według stawki zgodnej ze złożoną ofertą

5

Klauzula nieszczelnego 
dachu

Szkody wyrządzone wskutek zalania 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  szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia 
roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego 
wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, 
należącej do administrowanego budynku niezależnie od woli 
Ubezpieczonego.
Limit: 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe

5

Klauzula uszkodzeń wod-
kan

OC za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź
eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych i 
centralnego ogrzewania, w tym w związku z cofnięciem się 
cieczy niezależnie od woli Ubezpieczonego.
Limit: 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe

10

Klauzula zbiegu roszczeń Ubezpieczyciel  nie  ma  prawa  odmówić  likwidacji  szkody  i
wypłaty  odszkodowania  w  przypadku,  gdy  roszczenie  o
zadośćuczynienie  w powstałej  szkodzie  może  być  skierowane
do  osób  trzecich  oraz  gdy  odszkodowanie  przysługuje  z
obowiązkowych  umów  ubezpieczenia,  zawartych  przez  osoby
trzecie.

5

Dotyczy ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych
Klauzule fakultatywne

Nazwa Treść Liczba punktów Akceptacja

Zwiększenie limitu 
odpowiedzialności

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla zakres podstawowego 
oraz rozszerzeń ochrony, dla których nie wprowadzono podlimitu
ze 100.000,00 PLN do 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe

5

Uzupełnienie sumy 
gwarancyjnej

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż 
Ubezpieczyciel przyznaje Ubezpieczonemu prawo do 
uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, 
według stawki zgodnej ze złożoną ofertą

5

Klauzula nieszczelnego 
dachu

Szkody wyrządzone wskutek zalania 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  szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia 
roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego 
wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, 
należącej do budynku Wspólnoty niezależnie od woli 
Ubezpieczonego.

5



Limit: 5.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Klauzula uszkodzeń wod-
kan

OC za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź
eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych i 
centralnego ogrzewania, w tym w związku z cofnięciem się 
cieczy niezależnie od woli Ubezpieczonego.
Limit: 5.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

10

Klauzula zbiegu roszczeń Ubezpieczyciel  nie  ma  prawa  odmówić  likwidacji  szkody  i
wypłaty  odszkodowania  w  przypadku,  gdy  roszczenie  o
zadośćuczynienie  w powstałej  szkodzie  może  być  skierowane
do  osób  trzecich  oraz  gdy  odszkodowanie  przysługuje  z
obowiązkowych  umów  ubezpieczenia,  zawartych  przez  osoby
trzecie.

5

5.  Warunki  płatności:  rozliczenie  z  Wykonawcą  będzie  następować  zgodnie  z  wystawionymi
dokumentami polisowymi w cyklach rocznych ze składką płatną kwartalnie. 

6. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

7. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Dane pełnomocnika/ członka konsorcjum: .........................................................................................

Stanowisko: ....................................................................................................................................

Zakres (niepotrzebne skreślić):

− do reprezentowania w postępowaniu,

− do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

5. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione, stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa:

a) ........................................................................................................................................................

b) ........................................................................................................................................................

c) ........................................................................................................................................................ 

6. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy: 

Imię Nazwisko: …………………………………………………………

Telefon: …………………………………………………………………

e- mail: ………………………………………………………………….

7. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16 
lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów – o ile dotyczy.

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą do terminu ważności oferty wskazanego w ogłoszeniu.

Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy (wg załączonego wzoru) w razie wyboru oferty.



9.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  szczegółowymi  warunkami  przetargu  zawartymi 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz we wzorze umowy i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

10. Do oferty załączamy dokumenty:
− zezwolenie  Ministra  Finansów  (jeżeli  Wykonawca  uzyskał  zezwolenie  przed  dniem  

1  stycznia  2004)  lub  właściwego  Organu  Nadzoru  na  prowadzenie  działalności

ubezpieczeniowej  w zakresie ubezpieczeń  objętych  zamówieniem  lub potwierdzenie  wydane

przez  właściwy  Organ  Nadzoru  o  posiadaniu  uprawnień  do  prowadzenia  działalności

ubezpieczeniowej  w  przypadku  rozpoczęcia  działalności  przed  28  sierpnia  1990

albo odpowiednie zezwolenie na wykonywanie tej działalności w zakresie ubezpieczeń objętych

zamówieniem  w  państwie,  w  którym  ma  swoją  siedzibę  lub  potwierdzenie  wydane  przez

właściwy  Organ  Nadzoru  o  posiadaniu  uprawnień  do  prowadzenia  działalności

ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

− odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

− Zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego  Zakładu

Ubezpieczeń  Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  organu  podatkowego  –

wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

− Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

− ……………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                   

  Upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy

                ..............................................................
                              (podpis i pieczęć)
    
                Data: ................................................


