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   Sosnowiec, …………………………. 

 

Formularz zamówienia ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej 

 

I Dane Zamawiającego 

Nazwa:     Dom Pomocy Społecznej nr 2 

Adres:      41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 

NIP:      644-28-80-691 

PKD 2007:    8790Z 

REGON:     000665248 

Rodzaj prowadzonej działalności:  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem 

Forma prawna:   Gminna samorządowa jednostka organizacyjna 

 

II Przedmiot ubezpieczenia - Budynki i budowle 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Budynek zbiorowego zamieszkania, 3-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, rok 

budowy 1966. Powierzchnia całkowita 1946 m2, powierzchnia użytkowa 1038 m2, kubatura 

11.272 m3, powierzchnia  działki 13.934 m2. W budynku znajdują się 72 pokoje 

jednoosobowe, 4 pokoje dwuosobowe, świetlica, biblioteka, jadalnia, zaplecze kuchenne i 

magazynowe, pralnia, kotłownia, pok. rehabilitacyjny, pok. biurowe, gabinet lekarski i 

zabiegowy. W budynku zainstalowana jest instalacja instalacja przeciwpożarowa 

wywołująca alarm w budynku, hydranty, przyciski pożarowe w całym budynku. W budynku 

znajduje się portiernia z całodobową obsadą portierów. 

2. Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. 

3. Suma ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia wynosi 1.608.133,55 zł 

4. Poprzednie okresy ubezpieczenia 

4.1. Zamawiający korzysta z ubezpieczenia mienia nieprzerwanie od 15.07.2005 r. do nadal. 

4.2. W w.wym. okresie wystąpiła jedna szkoda – 15.05.2010 r. 

4.3. Poprzednia polisa ubezpieczenia zawarta została z Inter Polska S.A. 

5. Okres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmie okres od 15.07.2015 r. do 14.07.2016 r. 

 

III Przedmiot ubezpieczenia - Maszyny, aparaty i urządzenia techniczne 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

1.1. Sprzęt przenośny, 

1.2. Sprzęt stacjonarny. 
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2. Zakres ubezpieczenia 

2.1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. 

2.2. Ubezpieczenie od przepięć elektrycznych sprzętu, 

2.3. Ubezpieczenie od przepięć elektrycznych i kradzieży sprzętu. 

3. Suma ubezpieczenia 

3.1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 1.274.286,83 zł, 

3.2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji sprzętu 15.000,00 zł, 

3.3. Ubezpieczenie sprzętu przenośnego od wszystkich ryzyk 7.847,00 zł, 

3.4. Ubezpieczenie kradzieży sprzętu stacjonarnego od wszystkich ryzyk 31.806,89 zł 

4. Poprzednie okresy ubezpieczenia 

4.1. Zamawiający korzysta z ubezpieczenia mienia nieprzerwanie od 15.07.2005 r. do nadal. 

4.2. W w.wym. okresie nie zgłoszono żadnej szkody. 

4.3. Poprzednia polisa ubezpieczenia zawarta została z Inter Polska S.A. 

5. Okres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmie okres od 15.07.2015 r. do 14.07.2016 r. 

 

IV Przedmiot ubezpieczenia – Szyby od stłuczenia 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia są oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne min. oszklenia 

drzwiowe, okienne, ścienne, lustra. 

2. Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe wskutek stłuczenia, rozbicia, zniszczenia 

ubezpieczonych przedmiotów. 

3. Suma ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia wynosi 4.000,00 zł. 

4. Poprzednie okresy ubezpieczenia 

4.1. Zamawiający korzysta z ubezpieczenia OC nieprzerwanie od 15.07.2012 r. do nadal. 

4.2. W w.wym. okresie nie zgłoszono żadnej szkody. 

4.3. Poprzednia polisa ubezpieczenia OC zawarta została z Inter Polska S.A 

5. Okres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmie okres od 15.07.2015 r. do 14.07.2016 r. 

V Przedmiot ubezpieczenia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody na 

osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone pracownikom, osobie trzeciej w związku z 

prowadzeniem działalności. 

2. Zakres ubezpieczenia 

2.1. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność za szkody wynikłe z czynów 

niedozwolonych oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umów. 

2.2. Ochroną ubezpieczeniową muszą być objęte także szkody wyrządzone w wyniku 

rażącego niedbalstwa. 

3. Suma ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 50.000,00 zł. 

4. Poprzednie okresy ubezpieczenia 
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4.1. Zamawiający korzysta z ubezpieczenia OC nieprzerwanie od 15.07.2005 r. do nadal. 

4.2. W w.wym. okresie nie zgłoszono żadnej szkody. 

4.3. Poprzednia polisa ubezpieczenia OC zawarta została z Inter Polska S.A 

5. Okres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmie okres od 15.07.2015 r. do 14.07.2016 r. 

VI Przedmiot ubezpieczenia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

pracodawcy 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest świadczenie na rzecz pracowników za szkody będące 

następstwem wypadków przy pracy wobec których odpowiedzialność ponosi pracodawca. 

2. Suma ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – 30.000,00 zł. 

3. Poprzednie okresy ubezpieczenia 

3.1. Poprzednia polisa ubezpieczenia OC pracodawcy zawarta została z Inter Polska S.A. 

3.2. W w.wym. okresie nie zgłoszono żadnej szkody. 

4. Okres ubezpieczenia 

Ubezpieczenie obejmie okres od 15.07.2015 r. do 14.07.2016 r. 

 

VII Wartość oferty 

Nazwa i adres towarzystwa ubezpieczeniowego: …………………………………………………………………….. 

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

Wartość brutto oferty wynosi:………………………………………………………………………………………………… 

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
………………………………………….. 
             data i podpis Wykonawcy 


