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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu 

 

PROGRAM UBEZPIECZENIA 
 

ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ: 

 

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) 

znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od 

proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej 

Zamawiającego.  

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie 

mają zastosowania. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU 

Wykonawcy.  

 

W związku z posiadaniem przez Zamawiającego/Ubezpieczającego aktualnie obowiązujących polis 

ubezpieczeniowych zawartych przed rozpoczęciem świadczenia usług będących przedmiotem 

niniejszego zamówienia, tj. przed 01.01.2019 r., Wykonawca/ubezpieczyciel zobowiązany jest do 

uwzględnienia przy wystawianiu polis okresów ubezpieczenia, pozwalających na zachowanie ciągłości 

w ubezpieczeniu i nie powodujących podwójnego ubezpieczenia. 

RYZYKA PODLEGAJĄCE UBEZPIECZENIU 

 

I. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

 

1. Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy, stanowiące własność lub będące w posiadaniu Gminy 

Kroczyce bądź jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kroczyce. 

2. Ubezpieczający przewiduje zawarcie oddzielnych polis dla każdego pojazdu.  

3. Ubezpieczającym i płatnikiem składek będzie Gmina Kroczyce, do której należy dostarczać polisy na 

pojazdy. 

4. Na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stan floty to 20 pojazdów, 

wskazane w Załączniku nr 1. 

 

 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDÓW 

MECHANICZNYCH 

 

1) Zakres ubezpieczenia 

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 473 z późn.zm.). 

2) Suma gwarancyjna: Ustawowa. 

3) Okres ubezpieczenia: okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia 

obowiązujących polis zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473 z późn.zm.).  

Szczegółowo informacje uwzględnia załącznik nr 1. 

 

 UBEZPIECZENIE USZKODZENIA ORAZ KRADZIEŻY POJAZDÓW AUTO CASCO 

AC  

 

1) Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia 

obowiązujących polis i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. 
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2) Zakres ubezpieczenia  

Zakres ubezpieczenia winien obejmować wszystkie ryzyka – pełna ochrona. 

Wariant ustalania kosztów naprawy: serwisowy, na podstawie cen części oryginalnych. 

3) Zakres terytorialny: Ochroną ubezpieczeniową w zakresie AC objęte są szkody powstałe na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich. 

Zamawiający dopuszcza wyłączenie w ubezpieczeniu AC szkód kradzieżowych powstałych na 

terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. 

4)  Suma ubezpieczenia  

-     uwzględnia kwotę brutto,  

-   ustalana jest indywidualnie dla każdego pojazdu, 

-  suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu 

o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe. 

5) Dodatkowe informacje:  

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłączeń odpowiedzialności zawartych w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia wykonawcy przy założeniu, że ubezpieczenie AC oferowane będzie 

w wariancie „od wszystkich ryzyk”. 

 

 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW 

I PASAŻERÓW (NNW)  

  

1) Okres ubezpieczenia - okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia 

obowiązujących polis i jest zgodny z okresem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. 

2) Zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój 

zdrowia lub śmierć ubezpieczonego powstałe w związku z ruchem pojazdów (również podczas 

zatrzymania i postoju), w tym podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, naprawy pojazdu oraz 

upadku, pożaru lub wybuchu pojazdu. 

3) Suma ubezpieczenia – min. 10 000 zł  

4) Zakres terytorialny ubezpieczenia NNW – RP i Europa  

 

II. UBEZPIECZENIE MIENIA 
 

Ogólne informacje: 

 

1. W okresie ostatnich 20 lat na terenie Gminy Kroczyce nie wystąpiła powódź.  

2. Wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia są składniki mienia, które obecnie nie są 

eksploatowane. Są to lokale użytkowe – parter nr 3,6,7,9, oraz lokale użytkowe piętro nr 

3,6,7,8,9,10,11. Niewykluczone jest, że w kolejnym okresie ubezpieczenia lokale zostaną 

sprzedane bądź rozpocznie się ich użytkowanie. Lokale przeznaczone są pod działalność 

gospodarczą. Możliwe jest także przeznaczenie niektórych z lokali pod działalność usługową, 

w tym o charakterze usług publicznych. 

3. Stan techniczny żadnego z budynków nie jest zły, ani też żaden z budynków nie jest przeznaczony 

do rozbiórki.  

4. Od 1 września 2017 r. wyłączony jest z eksploatacji budynek byłej Szkoły Podstawowej, 

zlokalizowany w Kroczycach przy ul. Kościuszki 29.  

5. Zabezpieczenia p.poż. zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi 

przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy. 

6. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe mienia, będącego przedmiotem ubezpieczenia: 

- monitoring budynku Urzędu Gminy oraz  

- monitoring lokali użytkowych – parter lokal nr 3,6,7,9 oraz piętro lokal nr 3,6,7,8,9,10,11, 

- alarm w budynku Urzędu Gminy, 

- we wszystkich obiektach podstawowe zabezpieczenia mechaniczne (zamki, wkładki, kłódki, 

kraty itp.). 

7. Zabezpieczenia przeciwpożarowe mienia, będącego przedmiotem ubezpieczenia: 
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- budynek Urzędu Gminy – serwerownia – system automatycznego gaszenia gazem, 

- w pozostałych budynkach - podręczny sprzęt gaśniczy. 

8. Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom 

wynikającym z przepisów prawa. 

9. Zamawiający nie posiada żadnych silosów i elewatorów zbożowych. 

10. Przedmiot ubezpieczenia nie obejmuje magazynów wysokiego składowania.  

11. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub 

zboczy. 

12. Wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie 

do aktualnego przeznaczenia. 

13. Składniki mienia wymienione w załączniku nr 1, takie jak: 

1) Batalionów Chłopskich - Centrum 1, 42-425 Kroczyce -Fontanna, oświetlenie zewnętrzne 

centrum 

2) Budynek Urzędu Gminy – ul. Batalionów Chłopskich 29  

3)Budynek Gospodarczy w Pradłach  

4) Budynek Domu Kultury w Lgocie Murowanej  

5) Budynek OSP Pradła   

6) Budynek OSP Gołuchowice 

7) Budynek OSP Siedliszowice   

8) Budynek OSP Biała Błotna  

9) Budynek OSP Szypowice    

10) Budynek OSP Siamoszyce   

11) Magazyn  

12) Magazyn zbożowy   

13) Buchta spędowa (magazyn) 

14) Budynek świetlicy wiejskiej Piaseczno 

15) Budynek OSP Dzibice   

16) Budynek byłej Szkoły Dobrogoszczyce     

17) Budynek OSP Podlesice  

18) Garaż blaszany 

19) Budynek byłej Szkoły Kostkowice 

20) Budynek Szkoły Przyłubsko    

21) Świetlica Dobrogoszczyce   

22) Budynek Dom Sportowca  

23) Budynek Gospodarczy w Dobrogoszczycach  

24) Szalety publiczne    

25) Lokal użytkowy nr 3- parter    

26) Lokal użytkowy nr 6-parter 

27) Lokal użytkowy nr 7- parter   

28) Lokal użytkowy nr 9- parter 

29) Lokal użytkowy nr 3- I piętro   

30) Lokal użytkowy nr 6- I piętro   

31) Lokal użytkowy nr 7- I piętro  

32) Lokal użytkowy nr 8- I piętro 

33) Lokal użytkowy nr 9- I piętro 

34) Lokal użytkowy nr 10- I piętro   

35) Lokal użytkowy nr 11- I piętro   

36) Marianka SKATEPARK,   

37) Siemięrzyce Plac Zabaw,  

38) Kroczyce Siłownia Zewnętrzna,  

39) Pradła Plac Zabaw,   

40) Amfiteatr wraz z przyległą infrastrukturą  

41) Zestawy solarne zamontowane na posesjach mieszkańców Gminy Kroczyce 

42) Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Kroczycach 
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43) Budynek gospodarczy przy byłej Szkole Podstawowej w Kroczycach, ul. Tadeusza 

Kościuszki 29 

 

powinny być ubezpieczenie przede wszystkim od takich ryzyk jak pożar, uderzenie pioruna, 

eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia 

wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi oraz 

powódź, huragan, deszcz nawalny. Ponadto wszystkie wskazane powyżej przedmioty 

ubezpieczenia powinny uwzględniać ryzyko dewastacji. Ubezpieczenie obiektów wskazanych 

w poz. 2 – 35 oraz poz. 42 powinno uwzględniać ryzyko następstw szkód wodociągowych 

i kanalizacyjnych. 

Wskazany w punkcie 1 oraz 41 przedmiot ubezpieczenia powinien uwzględniać ryzyko przepięć. 

Wskazane w kolumnie 5 załącznika nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (arkusz nr 2 – 

ubezpieczenie mienia) ryzyka odnoszą się do wszystkich elementów ubezpieczenia, na co 

wskazuje wprost scalenie komórek w odniesieniu do tych pozycji. 

 

14. Informacje szczegółowe dotyczące ubezpieczenia zestawów solarnych zamontowanych na 

posesjach mieszkańców Gminy Kroczyce: 

Maksymalna wartość jednego zestawu wynosi: 16 850,59 zł 

Minimalna wartość jednego zestawu wynosi: 10 733,53 zł 

Przedmiotem ubezpieczenia są próżniowe zestawy solarne. 
Parametry wytrzymałościowe paneli są zgodne z normą DIN EN 12975-1:2006-06 oraz DIN EN 12975-
2:2006-06, co zostało potwierdzone certyfikatem CEN-KEYMARK wydanym dla produktu kolektory 
słoneczne typu Schener RS 10. 

Zamawiający nie posiada informacji w ilu lokalizacjach istnieje instalacja odgromowa, do której 

podpięte są zestawy solarne. 

Instalacje solarne wykonywane były w różnych terminach w okresie od 30.08.2012 do dnia 16.07.2013 r. 

W odniesieniu do instalacji solarnych obowiązują następujące okresy ubezpieczenia zagwarantowane 

przez Wykonawcę instalacji: 

1) na wykonane roboty budowlane 5 lat, od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych 

i podpisania protokołu odbioru końcowego (okres gwarancji minął). 

2) na urządzenia i materiały od dnia odbioru danego zestawu instalacji kolektorowej: 

a) kolektory słoneczne – 10 lat  

b) zbiorniki solarne - 7 lat  

c) grupa pompowa wraz z pompą oraz pozostały asortyment – 5 lat (okres gwarancji minął). 

Miejscem montażu poszczególnych instalacji solarnych są dachy, fasady, a w niektórych przypadkach 
również grunt w zależności od indywidualnego projektu dla danej lokalizacji. 

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu sumy ubezpieczenia na grad w wysokości: 100.000,- zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia losowe w odniesieniu do wszystkich kolektorów słonecznych łącznie. 

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż kolektory słoneczne objęte są 10 – letnią gwarancją 

Wykonawcy, obejmującą również odpowiedzialność związaną z uszkodzeniem kolektorów na skutek 

gradobicia. 

 

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW 

 

1) Przedmiot ubezpieczenia: 

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu Gminy, wskazane w załączniku 

nr 1.  

Przedmiot zamówienia nie obejmuje bibliotek, ani też zbiorów bibliotecznych. 

2) Zakres ubezpieczenia: obejmuje, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 

a) pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub uszkodzenie 

ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku z zaistniałymi 

zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia,  
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b) powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód oraz mróz (w tym zalanie wodą pochodzącą 

z opadów atmosferycznych w postaci deszczu nawalnego, wskutek topnienia śniegu, gradu lub 

lodu, niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynków), lawina, 

trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, 

sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli – rozumiany jako szkody 

spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia rosnących drzew, ich 

fragmentów lub nie będących we władaniu ubezpieczającego budynków, budowli lub ich części 

lub elementów,  

c) uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia się drzew (w tym ich części), 

budynków lub budowli (w tym ich części), urządzeń technicznych (w tym ich części) lub innych 

elementów, 

3) Suma ubezpieczenia: wg danych wskazanych w załączniku nr 1. 

4) Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, polis. 

Pozostałe elementy, mające wpływ na zakres ubezpieczenia, określone zostały w załączniku nr 1. 

 

2. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU  

 
1) Przedmiot ubezpieczenia:  

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie będące w posiadaniu Gminy, określone w załączniku 

nr 1. 

2) Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie musi obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 

- kradzież z włamaniem  

- rabunek w lokalu, 

- rabunek podczas transportu, 

- koszty naprawy zabezpieczeń. 

3) Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu 

ubezpieczenia obowiązujących w dniu zawarcia umowy, będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia, polis. 

 

3. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

1) Przedmiot ubezpieczenia:  

Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, będący w posiadaniu Gminy Kroczyce, 

wskazany w załączniku nr 1. 

2) Zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk. 

3) Sumy ubezpieczenia: 

Limity odpowiedzialności zostały określone w załączniku nr 1. 

4) Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu 

ubezpieczenia obowiązujących polis. 

5) Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego starszego niż 7 lat od daty 

produkcji na warunkach ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych. 

6) Zamawiający wyraża zgodę na ubezpieczenie ekspresu do kawy o wartości 3 490, 00 zł jedynie 

od ryzyka pożaru i innych zdarzeń losowych. 

7) Sprzęt elektroniczny przenośny ma być ubezpieczony w ramach ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk również na terenie RP. 

8) Nośniki danych i dane nie należy obejmować zakresem ochrony. 
 

III. UBEZPIECZENIE NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ  
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1)      Zakres ubezpieczenia: zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r poz. 620 z późn. zm.). 

2)      Czas odpowiedzialności: członek ochotniczej straży pożarnej jest objęty ochroną w związku 

z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach, zawodach, turniejach, pokazach, przy 

czym jeżeli do wypadku dojdzie w drodze na miejsce prowadzenia działań ratowniczych (od 

momentu otrzymania wezwania przez członka OSP) lub w drodze powrotnej do bazy (remizy 

OSP), to wypadek ten zostanie uznany za powstały w związku z udziałem w działaniach 

ratowniczych. W przypadku ćwiczeń/zawodów/turniejów/pokazów ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje udział w ćwiczeniach/zawodach/turniejach/ pokazach jak również drogę z bazy (remizy 

OSP) na ćwiczenia/zawody/turnieje/pokazy oraz drogę powrotną. 

3)      Suma ubezpieczenia:            80 000,00 zł (na osobę - 100 % uszczerbku na zdrowiu i śmierć) 

4)      Forma ubezpieczenia:           bezimienna 

5)      Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu ubezpieczenia 

obowiązujących w dniu zawarcia umowy, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, polis. 

6)      Dodatkowe informacje: 

   Łącznie ubezpieczeniu NNW będzie podlegało 369 osób, przy czym: 

- 318 osób to mężczyźni poniżej 65 roku życia, 

- 29 osób to kobiety poniżej 65 roku życia, 

- 22 osób to młodzieżowa drużyna pożarnicza, która nie bierze udziału w akcjach pożarniczych, 

a jedynie uczestniczy w zawodach, jak również zawodach sportowo-pożarniczych 

organizowanych średnio co 2 lata. W 2019 r. przewiduje się udział młodzieżowej drużyny 

pożarniczej, męskiej drużyny pożarniczej i kobiecej drużyny pożarniczej w powiatowych 

zawodach sportowo-pożarniczych OSP.  
 

IV. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANIA 

MIENIA I PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI 

 

1. UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANIA 

MIENIA I PROWADZENIA DZIAŁANOŚCI 

 

1) Zakres ubezpieczenia: Zakres terytorialny, którego dotyczy ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej to RP. Ochrona obejmuje całe spektrum ryzyk związanych 

z prowadzeniem działalności oraz wykonywaniem zadań statutowych przez Gminę Kroczyce.  

Wszelkie działania podejmowane przez Zamawiającego, tj. Gminę Kroczyce w związku 

z wykonywaną działalnością określone zostały w Statucie dostępnym pod adresem internetowym 

http://www.kroczyce.bip.jur.pl/artykuly/2985  

2) Czasowy zakres ochrony: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpiły 

w okresie ubezpieczenia. 

3) Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu 

ubezpieczenia obowiązujących w dniu zawarcia umowy, będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia, polis. 

4) Suma gwarancyjna:  150 000 zł na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

5) Dodatkowe informacje: 

 Ochroną ubezpieczeniową należy objąć PKD: Kierowanie podstawowymi rodzajami 

działalności publicznej (84.11.Z). 

 Ochroną ubezpieczeniową należy objąć OC pracodawcy- podlimit sumy gwarancyjnej – 

100 000 zł  

- ilość pracowników – ok. 42 osoby. 

 Ochroną ubezpieczeniową należy objąć także OC z tytułu przeprowadzania imprez nie 

podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – podlimit sumy gwarancyjnej - 

100 000 zł. Zakres ochrony OC z tyt. przeprowadzania imprez nie obejmuje i nie będzie 

obejmować imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, 
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ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning 

itp. 

 Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować 

szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, 

farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. 

 Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować 

szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz 

administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku 

z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, 

odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem. 

 
 

2.  UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY Z TYTUŁU 

ZARZĄDZANIA DROGAMI 

 

1) Zakres ubezpieczenia: Ochrona obejmuje całe spektrum ryzyk związanych z zarządzaniem 

przez Gminę Kroczyce drogami lokalnymi. 

Długość dróg lokalnych zarządzanych przez Gminę Kroczyce: 52 km. 

Długość sieci tras rowerowych:      14,24 km. 

2) Czasowy zakres ochrony: Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpiły 

w okresie ubezpieczenia. 

3) Okres ubezpieczenia: Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy od końca okresu 

ubezpieczenia obowiązujących w dniu zawarcia umowy, będącej przedmiotem niniejszego 

zamówienia, polis. 

4) Suma gwarancyjna:  150 000 zł na jedno  i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  


