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„Ubezpieczenie majątku oraz  odpowiedzialności cywilnej  Zarządu  Dróg 
Powiatowych w Dębicy w 2023 roku”. 

 
Zapytanie ofertowe  

 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na usługi poniżej 
równowartości 130.000 złotych, działając w oparciu o art.71 ustawy Kodeks cywilny ( Dz.U.  
 z 1964 r nr 19, poz. 122 z późn. zm.) w związku z art. 44 ustawy o finansach publicznych   
z dnia  30 czerwca 2005 r. ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. );. 
 
 

I. UBEZPIECZAJĄCY, UBEZPIECZONY 

1. Pełna nazwa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy 

2. Dokładny adres siedziby 

ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica 

3. Telefon/fax 

(14) 680 31 55 

4. Reprezentacja: 

Tomasz Pyzia – Dyrektor  

5. NIP 

8721951729 

6. REGON 

851 665 232 

 

II. W postępowaniu bierze udział: 

MENTOR S.A. 

ul. Szosa Chełmińska 177-181 

87-100 Toruń 

Broker Ubezpieczeniowy – zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 roku, nr 475 

Strona WWW: http://www.mentor.pl/ 

III. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 

d) ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance. 

 

 

 

 

http://www.mentor.pl/
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OKRES UBEZPIECZENIA 

 

od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

III. PŁATNOŚĆ SKŁADKI 

Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona jednorazowo do 31.12.2022 r. 

Płatność składki za ubezpieczenia komunikacyjne jednorazowo, w terminie 14 dni od 

początkowej daty ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Miejsce ubezpieczenia: 

- ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica 

- ul. Lwowska 66, 39-220 Pilzno 

- ul. Szkotnia 25, 39-230 Brzostek 

- DZ696/100, 39-218 Straszęcin 

 
Charakterystyka działalności:  
 
Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy jest jednostką organizacyjną Powiatu Dębickiego 
powstałą z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku ze zmianami organizacyjnymi  
w drogownictwie. Prowadzi sprawy związane z zarządzaniem dróg tj. od planowania ich 
rozwoju, przez bieżące administrowanie i utrzymanie, do inwestycji modernizacyjnych  
i rozwojowych.   
 

Do zadań Zarządu Dróg Powiatowych należy: 

 opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, 
 opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz 

obiektów mostowych, 
 pełnienie funkcji inwestora, 
 utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, 
 realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (prowadzenie zagadnień zawiązanych  

z organizacją ruchu i oznakowaniem dróg), 
 przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie 

innych zadań na rzecz obronności kraju, 
 koordynacja robót w pasie drogowym (opiniowanie projektów organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót w pasie dróg powiatowych), 
 wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (wydawanie zezwoleń na 

prowadzenie robót, umieszczanie urządzeń obcych, budowę i przebudowę zjazdów  
z dróg, udzielanie zezwoleń na ustawianie reklam i obiektów handlowych w pasie 
drogowym), na zjazdy z dróg, opiniowanie zezwolenia na przejazdy po drogach 
publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub 
wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach, 

 prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, 
 przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych, 
 wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 

przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 
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 przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

 wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych 
dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie 
bezpieczeństwa osób lub mienia, 

 dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 
 sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni  

w pasie drogowym, 
 prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi  

w zarządzie organu zarządzającego drogą. 

Ilość zatrudnionych osób: 24 
 
Planowany obrót na rok 2022: 20 000 000,00 zł 
 
Szkodowość w latach 2017 - 2022:  
 

a) Ubezpieczenie mienia i OC 
 
Rok 2017: 
- 2 szkody, wypłata 3 291,50 zł (ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością  
i posiadanym mieniem) 
 
Rok 2018: 
- 1 szkoda, wypłata 868,83 zł (ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością  
i posiadanym mieniem) 
 
Rok 2019: 
- 1 szkoda, wypłata 5 616,70 zł (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) 
- 1 szkoda, wypłata 5 658,00 zł (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) 
- 1 szkoda, wypłata 6 385,45 zł (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) 
 
- 1 szkoda, wypłata 1 779,45 zł (ubezpieczenie OC związane z prowadzoną działalnością  
i posiadanym mieniem) 
 
Rok 2020: 
- brak szkód 
- utworzona rezerwa szkodowa 10 350,00 zł 
 
Rok 2021: 
- szkoda, wypłata 4 250,00 zł (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk) 
 
Rok 2022: 
- 1 szkoda, wypłata 11 000,00 zł (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, uszkodzenie 
barier na moście, aktualnie szkoda jest regresowana do ubezpieczyciela sprawcy ) 
 
- 1 szkoda, wypłata 10 660,00 zł (ubezpieczenie OC – szkoda osobowa), utworzona rezerwa 
2 690,00 zł 
 
 
W ubezpieczonych lokalizacjach brak szkód powodziowych od 1997 r. 
 

b) Ubezpieczenia komunikacyjne: 
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Rok 2015:  
- 2 szkody, wypłata 2 905,92 zł (ubezpieczenie OC ) 
 
Rok 2016:  
- 1 szkoda, wypłata 541,19 zł (OC ) 
 
Lata 2017, 2018,  2019: brak szkód 
 
Rok 2020: 
- 1 szkoda, wypłata 1 145,92 zł (ubezpieczenie AC) 
- 1 szkoda, wypłata 1 546,00 zł (ubezpieczenie AC) 
- 1 szkoda, wypłata 900,00 zł (ubezpieczenie OC) 
 
Rok 2021: 
- 1 szkoda, wypłata 1 418,01 zł (ubezpieczenie AC) 
 
Rok 2022: 
- brak wypłat  
 
 
Informacje dodatkowe: 

–szkody wypłacone z ubezpieczenia OC działalności powstają najczęściej na skutek 
najechania na ubytki w nawierzchni będące rezultatem przełomów wiosennych lub 
gwałtownych opadów deszczu, występują też szkody komunikacyjne powstałe w trakcie 
remontów bieżących dróg, 
 
–drogi będące w administracji  Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy są w stanie 
technicznym dobrym, 
 
–w ciągu ostatnich 5 lat na 80% dróg powiatowych przeprowadzono remont lub przebudowę. 
 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i informacje dodatkowe: 
  
Przedmiot 

ubezpieczenia 
Miejsce 

użytkowania 
Rok 

produkcji 
Materiał ścian Materiał konstrukcji 

dachu 
Remonty 

Budynek 
administracyjny 

ODM- Pilzno 1930 Mur Więźba drewniana 
pokryta blachą 

1989 wykonanie 
elewacji 

Budynek -
magazyn 

ODM- Pilzno 1984 Mur Więźba drewniana 
pokryta blachą 

- 

Budynek 
administracyjny 

ODM- 
Brzostek 

1978 Drewno Więźba drewniana 
pokryta blachą 

2022 
Remont generalny: 

- Ocieplenie ścian i 
dachu (wełna 
mineralna) 
- wymiana okien 
- Wymiana instalacji: 
-elektrycznej 
-C.O i C.W.U 
-Wentylacyjnej  

Plac - mat.ZUD ODM-Pilzno 2009 Zasieki betonowe - - 

Plac+magaz. 
Straszęcin 

ODM- Pilzno 2012 Konstrukcja 
stalowa, 

wypełnienie 
drewniane 

Więźba drewniana 
pokryta blachą 

- 
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Zabezpieczenia p. pożarowe / przeciwkradzieżowe: 
 
- monitoring: (ODM Brzostek) 
- firma ochroniarska: (ODM Pilzno, ODM Brzostek, baza Straszęcin – firma ochroniarska : 
„Nowak”) 
- podręczny sprzęt gaśniczy  
- Zamawiający posiada aktualne przeglądy roczne i pięcioletnie zgodnie z art. 62 Prawa 
budowlanego 

- wszystkie instalacje są sprawne oraz poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów 
prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami 

- zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, sprawne  oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag 

- do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki i budowle z palnym pokryciem dachowym takim jak 
strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki, etc. 

- Zamawiający nie zamierza w przyszłości zgłaszać do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji 
ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji 

- do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone pustostany, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym 
bądź przeznaczone do rozbiórki 

- w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, w obiektach budowalnych zgłoszonych do ubezpieczenia 

nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo 

- wśród zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji lub 

złomowania, 
- wśród mienia deklarowanego do ubezpieczenia nie występują budynki w wykonaniu z płyty 

warstwowej. 

1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  

 
1.1.1 Zakres ubezpieczenia 
 
Ochroną obejmuje wszelkie szkody polegające na: 
1. utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego i 

niezależnego od woli zdarzenia, 
2. zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, 

także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do ich zwiększenia 
lub niedopuszczenie do ich wystąpienia; Ubezpieczyciel pokrywa także koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu; 

      

Zakres ubezpieczenia obejmuje, w szczególności, szkody powstałe w ubezpieczonym 
mieniu na skutek: 
- ognia, dymu, sadzy, 
- bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna,  
- wybuchu, 
- upadku statku powietrznego,  
- wszelkiego typu wiatrów, huraganu, silnego wiatru o prędkości nie niższej niż 17,5 m/s, 

ruchów wirowych powietrza, np. trąb powietrznych, 
- powodzi, podtopienia, spływu wód po zboczach,  
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- opadów atmosferycznych (w tym będących następstwem gradu, deszczu nawalnego i 
obfitych opadów śniegu powodujących uszkodzenie konstrukcji od ciężaru śniegu lub 
polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu), 

- huku powstałego przy przekraczaniu bariery dźwięku przez samolot,  
- lawiny,  
- przewrócenia się drzew, masztów i innych obiektów,  
- uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (także pojazdu innego niż drogowy) z 

włączeniem szkód spowodowanych przez pojazdy (maszyny) eksploatowane przez 
Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność,  

- następstw szkód wodociągowych, w tym zalanie wodociągowe, 
- samoczynne zadziałanie sprzętu gaśniczego i/lub systemu klimatyzacyjnego, 
- przepięć – zgodnie z podaną klauzulą przepięć, 
- wzmożonego przepływu mas wodnych, bez względu na ich wystąpienie z koryta, a w 

szczególności w wyniku wymywania podłoża pod strumieniem wody oraz uszkodzenia 
mienia przez niesione prądem wody przedmioty, 

- trzęsienia ziemi,  
- skażenia lub zanieczyszczenia mienia objętego polisą w wyniku zdarzeń objętych 

ochroną ubezpieczeniową, także w wyniku zalania przez wydostawanie się wody, 
pary, innych cieczy, gazów i substancji z urządzeń  wodno-kanalizacyjnych lub 
technologicznych oraz w wyniku akcji ratowniczej, 

- stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych - limit odpowiedzialności  20 000 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia,   

- uzasadnionych kosztów akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami 
wymienionymi powyżej, 

- koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia rozmiaru szkody,  
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
- kradzieży z włamaniem i rabunku – limit odpowiedzialności  50 000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia,  
- wandalizmu, dewastacji w tym graffiti – limit odpowiedzialności  50 000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia; graffiti 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, dopuszcza się 
limit w agregacie zgodnie z zakresem ubezpieczeń będących przedmiotem 
zamówienia, 

- koszty naprawy zabezpieczeń – limit odpowiedzialności  50 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia, 

- ubezpieczenie obejmuje również inne ryzyka, które nie zostały wyraźnie wyżej 
wymienione  i nie zostały wyłączone w OWU Ubezpieczyciela. 

 
1.1.2 Przedmiot ubezpieczenia  

a) środki trwałe : 
 

rodzaj wartości: wartość odtworzeniowa  

system ubezpieczenia: sumy stałe (suma ubezpieczenia nie ulega konsumpcji) 

suma ubezpieczenia (na wszystkie lokalizacje): 1 544 500,00 zł 

 zestawienie majątku wg wartości odtworzeniowej 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Miejsce użytkowania Rok produkcji    Wartość w zł 

1. Agregat prądotwórczy ODM- Pilzno 1999 700,00 

2. Wodny agregat ciśnieniowy ODM- Pilzno 1999  700,00 

3. Przecinarka ODM- Pilzno 1999   1.000,00 

4. Zagęszczarka TX-M ODM- Pilzno 1999     800,00 

5. Ładowacz czołowy ODM- Pilzno 2002     800,00 

6. Kosiarka TSE ODM- Pilzno 2002     5.000,00 

7. Głowica nożycowa ODM- Pilzno 2003     5.000,00 
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8. Rozdrabniacz gałęzi ODM- Pilzno 2003 12.000,00 

9. Kosiarka bijak boczna ODM - Pilzno 2012 13.000,00 

10. Piaskarka P-1J ODM- Brzostek 2003     12.000,00 

11. Kosiarka ZMT ODM- Brzostek 2005   10.000,00 

12. Pług Wirnikowy Ślim ODM- Brzostek 2005   10.000,00 

13. Ubijak wirnikowy ODM- Brzostek 2007    5.000,00 

14. Pług odśnieżny jednostronny ODM – Brzostek 2011 31.000,00 

15. Zagęszczarka jednokierunkowa ODM - Brzostek 2015 1.000,00 

16. Kosiarka bijak.MASCHID  ODM – Brzostek 2012 48.000,00  

17. Pług odśnieżny TYP PO97DV ODM -Pilzno 2019 30 000,00 

18. Pług odśnieżny VOLANT ODM - Brzostek 2019 20 000,00 

19. Zamiatarka TELEX ODM – Brzostek 2019 19 000,00 

20. Kosa spalinowa ODM -Pilzno 2019 2 000,00 

21. Kosa spalinowa ODM -Pilzno 2020 2 500,00 

22. Kosiarka boczna ODM – Pilzno 2021 25 000,00 

23. Kosiarka na wysięgniku ODM – Pilzno 2021 95 000,00 

24. Piaskarko-solarka ODM - Brzostek 2021 95 000,00 

   Razem wartość 
Sprzętu ciężkiego 

444 500,00 

 

 

1. Budynek administracyjny      ODM- Pilzno               100.000,00 

2. Budynek -magazyn      ODM- Pilzno  50.000,00 

3. Budynek admini.      ODM- Brzostek  500.000,00 

4. Plac - mat.ZUD      ODM-Pilzno  50.000,00 

5. Plac+magaz.Straszęcin      ODM- Pilzno  400.000,00 

   Razem wartość  1 100.000,00 

 

Wśród mienia deklarowanego do ubezpieczenia nie występują budynki w wykonaniu z płyty 

warstwowej. 

 

Przedmiotem ubezpieczenia są również urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte  
w ubezpieczeniu systemem sum stałych: 
- znaki drogowe z konstrukcją wsporczą, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, tablice  
z nazwami ulic, ekrany dźwiękochłonne itp. 
system ubezpieczenia:       pierwsze ryzyko, 
 rodzaj wartości:          wartość odtworzeniowa,  
 suma ubezpieczenia:    20 000,00 zł (limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia) 
 

b)  mienie niskocenne amortyzowane jednorazowo 
 system ubezpieczenia:       pierwsze ryzyko, 
 rodzaj wartości:           wartość odtworzeniowa,  
 suma ubezpieczenia:    50 000,00 zł (limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia) 
 

c) środki obrotowe 

system ubezpieczenia:         na sumy stałe 

rodzaj wartości:                     wartość zakupu lub wytworzenia, 

przedmiot ubezpieczenia: materiały: płytki chodnikowe, piasek, żwir, sól drogowa itp. 

suma ubezpieczenia:             50 000,00 zł – najwyższa wartość przewidywana w okresie    
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ubezpieczenia, odpowiadająca kosztom nabycia lub wytworzenia, limit na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
 

 Franszyzy i udziały własne: 

Franszyza integralna w wysokości 200,00 zł; ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów 
szklanych franszyza redukcyjna 50 zł 
Franszyza redukcyjna / udział własny – brak. 
 

1.2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 
1.2.1 Przedmiot ubezpieczenia: wykazany elektroniczny sprzęt biurowy 
1.2.2 Suma ubezpieczenia (wg wartości księgowej brutto): 42 000,00 zł 
1.2.3 System ubezpieczenia: sumy stałe 
1.2.4 Miejsce ubezpieczenia: wszystkie z podanych lokalizacji 
 
 Zakres ubezpieczenia: 
1. Ubezpieczenie obejmuje szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu 

ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej 
od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: 
a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 

obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 
b) kradzież z włamaniem z zamkniętego lokalu po pokonaniu wymaganych 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, 
c) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na 

osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, 
bezpośredniego uderzenia pioruna, upadek pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji 
ratunkowej (np: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz),  

d) działanie wody, tj.: zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, 
powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary 
wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, 

e) działanie wszelkiego typu wiatrów, huraganu, silnego wiatru o prędkości nie niższej 
niż 17,5 m/s, ruchów wirowych powietrza, np. trąb powietrznych, 

f) trzęsienia ziemi, lawiny, osunięcie się ziemi, 
g) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero 

po okresie gwarancji,  
h) pośrednie wyładowania atmosferyczne (szkody spowodowane gwałtownym wzrostem 

napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych), jak również w 
wyniku zmian parametrów prądu elektrycznego (m.in. wskutek niezadziałania 
wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny i urządzenia, zmiany napięcia 
zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia izolacji, przepięcia, 
zwarcia, spięcia) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. 

2. Ubezpieczeniem objęte są również udokumentowane koszty poniesione w związku ze 
szkodami objętymi ochroną ubezpieczeniową a związane z: 
a) akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu 
zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia, 
b) uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu 
części niezdatnych do użytku, 
c) zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego 
zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, 
jak również: 
d) poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach 
nocnych, w dni wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również 
frachtu lotniczego) sprzętu/części zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i 
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ekspertów. Powyższe dotyczy tylko kosztów poniesionych na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia, zgodnie z limitem 
określonym w klauzulach kosztów dodatkowych.  

 
 
 
Franszyza 
 
- franszyza redukcyjna w wysokości  5% wartości szkody, nie więcej niż  500 zł, 
 
Wykaz sprzętu elektronicznego 

L.p Przedmiot ubezpieczenia Lokalizacja Rok produkcji Wartość w zł 

1. Komputer – zestaw 2 szt. ODM - Pilzno 2010, 2017 4 500,00 

2. Komputer – 1 szt. ODM – Brzostek 2012 2 500,00 

3. Komputery + drukarki 4 szt ADM - Dębica  35 000,00 

   Razem wartość 42.000,00 

 

1.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 

ZDP w Dębicy zarządza na terenie 6 gmin (Dębica, Pilzno, Żyraków, Czarna, Brzostek, 

Jodłowa oraz miasta Dębica) siecią 385 km dróg powiatowych oraz 60 obiektami mostowymi 

o długości 1411 m i 701 przepustami. Długość dróg powiatowych posiadających 

nawierzchnię utwardzoną wynosi 343 km, co stanowi 89,6 % całkowitej długości dróg 

zarządzanych przez ZDP w Dębicy. 

Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona w granicach obowiązującego prawa 
odpowiedzialność cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) 
Zamawiającego za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku 
z prowadzoną działalnością i wykonywaniem zadań Zarządu Dróg Powiatowych 
oraz posiadanym, zarządzanym, administrowanym lub użytkowanym mieniem. 
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który 
miał miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń 
przed przewidzianym w prawie terminem przedawnienia, przy czym wszystkie szkody 
będące następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, 
niezależnie od liczby osób poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, 
że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone 
korzyści jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans) 
oraz zadośćuczynienie. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone 
wskutek rażącego niedbalstwa. 
 
W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest do:  
1) zwrotu kosztów wynikłych z zastosowania środków podjętych przez Ubezpieczonego w 
celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby 
okazały się bezskuteczne;  
2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu  
z Ubezpieczycielem przez Ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia 
okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody;  
3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.:  
a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub 
uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,  
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b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się 
postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego, jeżeli 
Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,  
c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz 
kosztów opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie 
tych kosztów. 
Definicje: 

 wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa lub powstanie czystej straty 
finansowej 

 szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie 
takiego zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, 
gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia 

 szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych 
lub nieruchomości, w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, 
gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy 

 czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą 
rzeczową 

 podlimit – limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; podlimit odnosi się zawsze do rocznego 
okresu ubezpieczenia 

Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych 
i wycieczek - teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. 
 
Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: 
a) 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, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden  
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

b) szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, 
z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

c) szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego, którym 
powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, bez 
podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, 

d) szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym, w tym 
celem wykonania usługi, z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, 

e) szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach podczas wykonywania obróbki, 
naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia, podłączeń wodociągowo-kanalizacyjnych, 
budowy wodociągów i kanalizacji itp. lub innych czynności, prac i usług, bez podlimitu, do 
wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

f) szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami publicznymi (budowa, przebudowa, 
remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich), zgodnie 
z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, 
poz. 260 z późn. zm.), głównie w art. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach prawnych 
oraz drogami wewnętrznymi, a w szczególności: 

 spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym 
z uszkodzeń nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego 
żwiru albo tłucznia, 

 wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg, jezdni, chodników (śliskość nawierzchni, 
zaśmiecenie, namuły itp.),  

 spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) 
rosnącą w pasie drogowym, 



 

11 

 

11 Zapytanie ofertowe                                                                                             ZP.271.W.25.2022 

 wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi 
lub naniesionymi przedmiotami i materiałami, 

 powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów 
i smarów, 

 wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, wiaduktów, jazów, estakad, 
kładek (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji 
lub awarią konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania, uszkodzonego 
lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo zaistniałego zdarzenia 
losowego, 

 spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej, 

 powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów 
ulicznych, nieprawidłowym stanem technicznym urządzeń umieszczonych w pasie 
drogowym, jeśli ubezpieczającemu można przypisać w zakresie tym 
odpowiedzialność, takich jak: brak lub uszkodzenia pokrywy studni i kratek 
ściekowych oraz włazów kanalizacji, a także niewłaściwie posadowione urządzenia 
techniczne, wodociągowe i kanalizacyjne pod ziemią, 

 wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia 
odprowadzające wodę z pasa drogowego, 

 spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, 
w tym wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi 
utrwaleniami nawierzchni, 

 spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu, 

 powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną 
zadrzewieniem lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową, 

 powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną 
zadrzewieniem, 

 powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a także 
zalewania upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi, 

 uszkodzenie pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek 
nieprzejezdności dróg, a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu 
do utrzymania dróg, 

 uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych 
do pasa drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk 
żywiołowych, 

 uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na  grunty przyległe 
do pasa drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych  
z utrzymaniem i ochroną dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy 
komunikacyjnej na drodze oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych bez 
podlimitu – do sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 

 
Powyższe obejmuje: drogi oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane 
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu zlokalizowane w pasie drogowym, 
m.in. jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, skarpy, nasypy, rowy, oświetlenie uliczne, 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu, przepusty pod drogami, obiekty mostowe. 
Uwaga: zarządcy drogi nie zwalnia z odpowiedzialności brak świadomości niewłaściwego 
stanu drogi.  
Drogi przejęte w zarząd  w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną 
ubezpieczeniową. 
 

g) szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony 
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej 
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formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, 
 

h) szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane 
do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac 
wyrokiem sądu, osoby skazane podejmujące pracę na rzecz Ubezpieczonych, osoby 
odpracowujące czynsz lub osoby skierowane do prac interwencyjnych oraz osób 
skierowanych do robót publicznych przez Urząd Pracy, z podlimitem 50 000,- zł na jeden 
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

i) szkody rzeczowe w mieniu i pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego 
lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność (z wyłączeniem ryzyka kradzieży), 
z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

j) odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody 
osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem 
przez nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące 
nadwyżkę nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych – (Dz. U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.), z podlimitem 
200 000,- zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. 

k) szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z podlimitem 
100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, 

l) rozszerzenie ubezpieczenia OC o czyste straty finansowe, przez które należy rozumieć 
szkodę niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej, 
z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe 
 

2. Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł. 

3. Franszyzy i udziały własne: 

a) w szkodach rzeczowych franszyza integralna – 200,00 zł; franszyza redukcyjna, 
udział własny – brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna 
i udział własny – brak 

b) w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, 
franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – 
wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa 
o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak 

c) w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 1 000,00 zł, 
franszyza redukcyjna, udział własny – brak 

d) w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza 
integralna – brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej 
niż 2 000,00 zł, udział własny – brak 

 

1.3 Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW, Assistance. 

 

Minimalne warunki ubezpieczenia, jakie muszą spełniać oferty: 
 
1.1.1 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy  

i użytkowników pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku  
z ruchem tych pojazdów 

 

1.Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu - minimalna na dzień zawierania 
ubezpieczenia zgodnie z Ustawą 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 póź. zm. 
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2.Zakres terytorialny - zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz.1154 z późn.zm.) 
3. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane  

w proporcji do ilości niewykorzystanych miesięcy (z uwzględnieniem postanowień, o 
których mowa w art. 41 i 42 Ustawy z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach 
obowiązkowych). 

4. Pojazdy nowo nabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych  
w umowie  
( w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla danej kategorii pojazdu) po 
uprzednim zgłoszeniu do ubezpieczenia. Okres ubezpieczenia pojazdów włączanych do 
ubezpieczenia rozpoczyna się od dnia rejestracji pojazdu. 

5. Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez 
Ubezpieczyciela dla każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi 
wymogi przepisów prawa dotyczące potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia 
umowy ubezpieczenia.  

6. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia stanowi załącznik nr 3. 

7. Franszyza: brak. 
 
1.1.2 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku  

z użytkowaniem pojazdów mechanicznych 
 

1. Suma ubezpieczenia – 10.000,00 PLN/osobę. Górną granicę odpowiedzialności  
w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku będzie stanowiła kwota 
odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu 
świadczenie wypłacane będzie, w wysokości 1% sumy ubezpieczenia, za każdy procent 
trwałego uszczerbku na zdrowiu. 
2. Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia - ubezpieczenie powinno objąć trwałe 
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w 
szczególności podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe 
będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, 
podczas załadunku i wyładunku pojazdu. 

1. Franszyza: brak. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia 
wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się 
następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego ubezpieczenia, jednakże nie 
wcześniej niż od dnia, w którym pojazd został zgłoszony do ubezpieczenia. 

 
1.1.3 Ubezpieczenie Auto - casco 
1. Zakres ubezpieczenia (pojazdy): ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności 
szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu  
w związku z ruchem i postojem, szkody powstałe na skutek nagłego działania siły 
mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub 
przedmiotami, działania osób trzecich w tym dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, 
pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, 
nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży 
pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego 
zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, 
których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. 

2. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez potrącania zużycia  
części  i/lub amortyzacji.  

3. Zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia – wypłata odszkodowania nie powoduje 
zmniejszenia sumy ubezpieczenia. 

4. Zakres terytorialny - Europa, z wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk 
kradzieżowych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. 

5. Suma ubezpieczenia pojazdów została określona na: 295.000,00 zł. 
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a) wg wartości rynkowej określanej na podstawie katalogów INFO-EXPERT lub EUROTAX - 
do wyboru przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego; 

b) dla pojazdów fabrycznie nowych - wartość fakturowa. 

c) Odszkodowanie będzie wypłacane w wartości brutto (z VAT) w związku z brakiem 
możliwości odliczenia przez Ubezpieczającego podatku VAT przy zakupie/naprawie danego 
pojazdu, o ile suma ubezpieczenia określona została w wartości brutto. 

Wartości pojazdów określone w załączniku nr 3 stanowią podstawę do wyliczenia składki. 
Zastrzega się możliwość zmiany wartości pojazdu przed rozpoczęciem ochrony 
ubezpieczeniowej. 

5. Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia 
wnioskowanego, tj. dnia rozpoczęcia ochrony, jednakże nie wcześniej niż od dnia, w którym 
pojazd został zgłoszony do ubezpieczenia.  Okres ubezpieczenia rozpoczyna się 
następnego dnia po zakończeniu okresu dotychczasowego ubezpieczenia, jednakże nie 
wcześniej niż od dnia, w którym pojazd został zgłoszony do ubezpieczenia. 

6. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w 
umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii 
pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa - od dnia wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej, Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe płatna przelewem w terminie 
14 dni od daty wystawienia polisy, rozliczana proporcjonalnie do czasu trwania okresu 
ubezpieczenia- licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, bez 
stosowania tabeli frakcyjnej. 

7. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane 
w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony 
ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie, w 
związku, z którym wypłacono odszkodowanie. Od tak wyliczonej składki za niewykorzystany 
okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty manipulacyjne. 

8. Szkody w pojazdach spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane  
z ubezpieczenia AC, bez oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej 
Ubezpieczycielowi na przeprowadzenie procedury regresowej. 

9. W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej Zakład 
Ubezpieczeń odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego dowodu 
rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, że ww. zdarzenia zostały zgłoszone 
na Policji. 

10.Na wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu przekroczenie przez kierującego 
pojazdem obowiązujących przepisów a w szczególności prędkość, z jaką poruszał się dany 
pojazd w chwili zaistnienia szkody, niedopełnienie obowiązków wynikających z sygnałów, 
znaków drogowych dotyczących bezwzględnego zatrzymania pojazdu itp. – dotyczy 
pojazdów uprzywilejowanych w czasie akcji. 

11.Wymaga się aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia szkody pod warunkiem skutecznego nawiązania kontaktu z 
Zamawiającym lub Brokerem i ustaleniem terminu oględzin. 

12. Franszyza / udziały własne: franszyza integralna w wysokości 300 zł, brak franszyz 
redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych, 
13.W przypadku ubezpieczenia nowo zakupowanych pojazdów ( fabrycznie nowych) oraz  
w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu, nie będzie wymagane 
sporządzanie dokumentacji zdjęciowej pojazdu ani oględziny.  
Dla każdego pojazdu, gdzie ubezpieczenie AC i OC p.p.m. zawarte jest w różnych 
terminach, Ubezpieczający zastrzega sobie prawo wyrównania okresów ubezpieczenia  
w tych ryzykach, przy czym datą przyjmowaną do wyrównania będzie początek okresu 
ubezpieczenia OC p.p.m. W takim przypadku ubezpieczyciel na wniosek ubezpieczającego 
dostosuje faktyczny okres ubezpieczenia AC do daty wyrównania i rozliczy składkę pro rata 
wg tych samych stawek. 

1.4  Klauzule obligatoryjne -  wymagane. 

 
Klauzula reprezentantów – strony umowy postanowiły, iż Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialność za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez 
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pracowników i współpracowników ubezpieczonego oraz przez inne osoby, za które 
ubezpieczony ponosi odpowiedzialność. Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za 
szkody powstałe wyłącznie wskutek winy umyślnej i rażącego niedbalstwa reprezentantów 
ubezpieczonego, jeżeli dana szkoda została wyrządzona w związku z pełnieniem funkcji 
reprezentanta. Za reprezentantów ubezpieczonego uważa się Dyrektora ZDP. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 
Klauzula automatycznego pokrycia – strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia 
zostają objęte inwestycje (modernizacje, zwiększenia wartości środków, przejęcia), w których 
posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, 
pod warunkiem, że fakt ten zostanie zgłoszony ubezpieczycielowi w przeciągu 30 dni od 
zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia; odpowiedzialność ubezpieczyciela w 
stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona 
jest do 20% sumy ubezpieczenia (w odniesieniu do globalnej wartości majątku); inwestycje, 
których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach 
określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia; rozliczenie składki (pro rata temporis) 
wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w przeciągu 14 dni po 
przesłaniu informacji; pokrycie dotyczy również środków, które zostały przez 
ubezpieczającego nabyte pomiędzy podaniem danych do ubezpieczenia i rozpoczęciem 
okresu ubezpieczenia. 
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 
 

Klauzula miejsca ubezpieczenia - strony umowy postanowiły, iż do ubezpieczenia 
przyjmuje się: 

 każde miejsce związane z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością (w tym 

wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje); 

 każde inne miejsce w którym na podstawie jakiejkolwiek umowy znajduje się mienie za 

które ponosi odpowiedzialność lub pozostające pod kontrolą Ubezpieczonego 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 
Klauzula zbiegu roszczeń - strony umowy zgodnie postanowiły , iż z tytułu umowy 
ubezpieczenia mienia ubezpieczyciel pokryje szkodę również wtedy, gdy odpowiedzialność 
za tę szkodę można przypisać osobie trzeciej w szczególności, gdy odszkodowanie 
przysługuje z umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartych przez osoby 
trzecie. 
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 
Klauzula stempla bankowego/pocztowego - strony umowy postanowiły, że jeżeli zapłata 
należnej ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub 
przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia w banku lub urzędzie 
pocztowym na właściwy rachunek ubezpieczyciela pod warunkiem, iż na rachunku 
Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków wystarczających na 
pokrycie wymaganej składki lub raty składki” 
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Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń. 

 

Klauzula zgłaszania szkód – strony umowy postanowiły, iż zawiadomienie Ubezpieczyciela 
o szkodzie winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody 
lub uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie będzie 
przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy wypłaty odszkodowania, pod 
warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie miało wpływu na ustalenie 
przyczyny i skutków szkody. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 
Klauzula czasu ochrony (dot. art. 814 § 1 k.c.) - strony umowy postanowiły, iż materialny 
początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w dniu wskazanym w polisie jako 
początek okresu ubezpieczenia, mimo opłacenia składki lub jej pierwszej raty w terminie 
późniejszym. 
Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń  

Klauzula płatności składki (dot. art. 814 § 2 k.c.) – strony umowy postanowiły, iż 
nieopłacenie w terminie składki lub jej pierwszej raty nie powoduje ustania odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia i nie skutkuje także 
zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.  
W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej 
składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 7 dniowy termin zapłaty. Po upływie 
tego okresu,  w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłacił składki lub jej pierwszej raty. 
Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umową ubezpieczenia ze skutkiem 
natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres 
przez który ponosił odpowiedzialności. 
Dotyczy wszystkich grup ubezpieczeń  

Klauzula odstąpienia od regresu (dot. art. 828 k.c.) - strony umowy postanowiły, iż 
Ubezpieczyciel zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do 
roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania 
Ubezpieczonemu, w przypadku gdy sprawcą szkody jest pracownik lub osoba świadcząca 
na rzecz Ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej. Niniejsza klauzula 
nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie. 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 
Klauzula 72 godzin - strony umowy postanowiły, że wszystkie szkody powstałe w czasie 
następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego samego 
pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia 
ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz 
franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. 
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 
Klauzula przepięć - strony umowy postanowiły, iż ochroną zostają objęte szkody 
elektryczne powstałe w wyniku pośrednich wyładowań atmosferycznych (szkody 
spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań 
atmosferycznych), jak również w wyniku zmian parametrów prądu elektrycznego (m.in. 
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wskutek niezadziałania wymaganych zabezpieczeń chroniących maszyny i urządzenia, 
zmiany napięcia zasilania, zaniku napięcia jednej lub kilku faz, uszkodzenia izolacji, 
przepięcia, zwarcia, spięcia) lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych. 
Limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Ponadto ochroną zostaje objęte ryzyko szkód spowodowanych przepięciem pomimo braku 
wymaganych zabezpieczeń przeciwprzepięciowych - limit odpowiedzialności 50.000 zł  
Franszyza redukcyjna: 5%, nie więcej niż 1.500,00 zł 
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 
Klauzula rozliczenia składki - strony umowy postanowiły, iż w przypadku wygaśnięcia 
umowy ubezpieczenia przed końcem okresu ubezpieczenia (np. w związku z przeniesieniem 
własności na inną osobę) Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki w systemie pro rata 
temporis za każdy dzień bez potrącania kosztów manipulacyjnych.  
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 

Klauzula ubezpieczenia mienia zamontowanego na zewnątrz  

strony umowy postanowiły, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody 
powstałe w urządzeniach zewnętrznych na stałe zamontowanych na budynkach lub 
budowlach stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego. 
Urządzenia powinny być zamontowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich 
wymontowanie bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.  
Limit odpowiedzialności: 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
 
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 

Klauzula prac budowlanych - strony umowy postanowiły, iż ochroną ubezpieczeniową 
objęte są zdarzenia wynikłe przy i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych 
w przedsiębiorstwie Ubezpieczającego / Ubezpieczonego (w szczególności prace budowlane 
i montażowe, prace konserwacyjne, naprawcze lub modernizacyjne, na które nie wymagane 
jest pozwolenie na budowę). Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest dla mienia będącego 
przedmiotem robót budowlanych (limit 50.000 zł) oraz w pozostałym mieniu stanowiącym 
przedmiot ubezpieczenia (do wysokości sum ubezpieczenia). 
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

 

Klauzula kosztów dodatkowych 

strony umowy postanowiły, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe 
związane z zaistniałą szkodą (bez konieczności uzyskania wcześniejszej akceptacji 
Ubezpieczyciela) w tym m.in.:  

a) koszty akcji ratowniczej, 
b) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej, 
c) koszty – nawet bezskutecznego - ratowania i zabezpieczenia mienia przed szkodą lub 

zmniejszenia rozmiaru szkody (w tym koszty dozoru),  
d) koszty poszukiwania źródła wycieku 
e) koszty restytucji mienia przez wyspecjalizowane podmioty, 
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f) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, w tym koszty rozbiórki i demontażu, koszty 
transportu, utylizacji itp., 

g) koszty powołania ekspertów, rzeczoznawców i konsultantów, koszty odtworzenia i 
przygotowania dokumentacji technicznej, 

h) koszty odtworzenia planów i dokumentów 
i) koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji, 
j) zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe 

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

k) koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w 
godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu 
ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego). 

l) koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń, 
m) koszty adaptacji maszyn i urządzeń, 
n) koszty zastosowania zmiennych procesów roboczych i metod operacyjnych, 
o) koszty poinformowania klientów o zmianie lokalizacji. 

Łączny limit odpowiedzialności ubezpieczyciela: 100.000,00 zł 
 

Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 
1.5. Warunki dodatkowe (treść klauzul punktowanych). 
 

Klauzula szkód mechanicznych - strony umowy postanowiły, iż ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny od szkód 
mechanicznych spowodowanych: 
- działaniem człowieka, 
- wadami produkcyjnymi, 
- przyczynami eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane: 
działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 
uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby 
trzecie, 
wadami produkcyjnymi - uważa 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, przyczynami 
eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne 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, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, 
związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, 
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 
b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje 
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, 
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat 
naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, 
obtłuczenia, 
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h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 
i) w postaci utraty zysku 
Limit odpowiedzialności:  50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN 
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 
Klauzula likwidacyjna środków trwałych – strony umowy postanowiły, iż bez względu na 
stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego, 
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości księgowej brutto, bez 
potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie odtworzenia 
środka trwałego odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do wartości 
księgowej brutto. 
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - strony umowy postanowiły, że ochrona ubezpieczeniowa 
obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii 
ubezpieczanego mienia które uległo szkodzie, a dla których wystąpiło niedoszacowanie, lub  
w odniesieniu do których wyliczona suma odszkodowania jest niewystarczająca na: 

- odtworzenie zniszczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; 

- pokrycie kosztów poniesionych i związanych z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. 
Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych 
ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.  
Dodatkowy limit odpowiedzialności: 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia  
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 

Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania – strony umowy postanowiły, że: 
w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę Ubezpieczyciel 
wypłaca bezsporną część szacunkowej wysokości należnego odszkodowania w formie 
zaliczki w ciągu 14 dni roboczych od zawiadomienia o szkodzie. 
Klauzula ma zastosowanie do następującej grupy ubezpieczeń: 

 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 
 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

 
IV. Opis sposobu przygotowania ofert 
Oferta musi zawierać: 
- wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
- kopię zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej  
w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia, lub gdy na podstawie odrębnych 
przepisów zezwolenie nie jest wymagane, zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że 
wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub 
oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania wykonawcy, że wykonawca 
prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne 
posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej 
- parafowany wzór umowy – załącznik nr 2 
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   - aktualny odpis z KRS 
Ofertę należy sporządzić z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w języku 
polskim. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w ofercie winny być parafowane 
wraz z datą przez osobę (osoby) podpisujące oferty. 
Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono  

z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 

Pełnomocnictwo   w   przypadku   gdy   osoba   lub   osoby   podpisujące   ofertę   działają   

na podstawie pełnomocnictwa i/lub pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi 

być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

 
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
V. Termin związania ofertą 
 
Bieg związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca 
pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
 
VI. Miejsce i termin składania ofert 
 
1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy, Sekretariat 

do dnia 09.12.2022 r. do godz. 11.00. 
2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jej zawartości bez 

uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)  
i adresem wykonawcy w lewym górnym rogu koperty, zaadresowane do Zamawiającego 
na adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul Parkowa 28, 39-200 Dębica, 

oraz opisane: „Oferta na Ubezpieczenie majątku oraz  odpowiedzialności cywilnej”  

i klauzulą nie otwierać przed dniem 09.12.2022 r. 

3. Możliwe jest przesłanie oferty podpisanej elektronicznie (z podpisem kwalifikowanym, 
osobistym lub zaufanym) na adres zamowienia@rde.pl 

4. Zamawiający, w przypadku złożenia oferty po terminie, zawiadamia o tym fakcie 
niezwłocznie Wykonawcę oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia 
odwołania. 
 

VII. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert: 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: pokój nr 509,  

w dniu  09.12.2022 r.  

 

VIII Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  

1) w kwestiach proceduralnych: 

Wojciech Zboch, email: wzboch@rde.pl 

tel. 14 680 31 56 
2) w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia: 

Marcin Wysowski, email: marcin.wysowski@mentor.pl 

tel.: 17 283 94 20, tel. kom. 601 994 263. 
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IX. Kryterium oraz sposób oceny ofert 
a) Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w pkt 1). 
b) Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. Przy wyborze oferty na poszczególne części 
zamówienia Zamawiający będzie posługiwać się następującymi kryteriami: 

 
1) cena    - 80%                                                                        
2) klauzule dodatkowe - 20 % 
 
c) Opis kryteriów: 

Cena: 
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość 
punktów przyznana ofercie w kryterium „Cena” zostanie określona zgodnie ze wzorem: 

 
                   Cena oferty najtańszej 
           Cn = ------------------------------- × Kp × Wc 
                    Cena oferty badanej 

gdzie: 
Cn – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Cena” 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
Wc – waga procentowa dla kryterium „Cena” = 80 % 
 

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne 
Ocena ofert w kryterium „Klauzule dodatkowe”, zostanie dokonana na podstawie formularza 
oferty (załącznik nr 2 zapytania ofertowego), z przyznaniem ocenianej ofercie „małych” 
punktów (określonych przy poszczególnych klauzulach podanych poniżej). Punkty „małe” za 
warunki pośrednie nie będą przyznawane. 
Maksymalną ilość „małych” punktów (100 pkt), otrzyma oferta tego Wykonawcy,  
który przyjmie wszystkie klauzule dodatkowe, a pozostałe oferty otrzymają odpowiednio 
mniej punktów, w zależności od przyjętych klauzul i postanowień. 
Ilość punktów przyznana ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe” zostanie określona 
zgodnie ze wzorem: 
                            Imp 
              Pp = -------------- × Kp × Wk 
                          100 pkt 
gdzie:  
Pp – ilość punktów przyznana w ofercie w kryterium „Klauzule dodatkowe”, 
Imp – ilość „małych” punktów przyznanych ocenianej ofercie za przyjęte klauzule dodatkowe, 
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100, 
Wk – waga procentowa dla kryterium „Klauzule dodatkowe” = 20%. 

 

 Klauzula szkód mechanicznych  – 25 punktów 

 Klauzula  likwidacyjna środków trwałych – 30 punktów 

 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia  – 30 punktów 

 Klauzula bezspornej części odszkodowania  – 15 punktów 

 
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych za kryterium „Cena 
oferty” (Cn) i ilości punktów przyznanych za kryterium „Klauzule dodatkowe” (Pp). Oferta, 
która otrzyma największą łączną ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów. Punkty 
przyzna komisja przetargowa w toku badania i oceny ofert. 
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie  na 
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podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu. 
 
 
X. Warunki dodatkowe 
Zamawiający zastrzega sobie, możliwość unieważnienia postępowania bez podania 
przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź 
ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami. 
 
Załączniki: 
 
Formularz oferty – załącznik nr 1 
Projekt umowy - załącznik nr 2 
Wykaz pojazdów – załącznik nr 3 
Zaświadczenia dotyczące przebiegu szkodowości – załączniki nr 4a i 4b 
 
 

Zatwierdził 
Tomasz Pyzia 

Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych 

w Dębicy 
/-podpisano elektronicznie/ 
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