Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami
organizacyjnymi.
Nr sprawy:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
BPM.ZZP.271.231.2011
Załącznik nr 1 do specyfikacji – dla Zadania I

Wersja:

1.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
A. Postanowienia ogólne
1. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia/gwarancyjne i limity bądź
podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym oraz zaakceptowane przez wykonawcę w
zakresie fakultatywnym, obowiązują w całym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w
pełnej wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem
możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu ubezpieczenia w dobrowolnych
ubezpieczeniach mienia systemem sum stałych oraz ilości ubezpieczonych osób.
2. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź
podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do niniejszej
specyfikacji jest niedopuszczalne
B. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta Nowego Sącza
1. Urząd Miejski Miasta Nowego Sącza
ul. Rynek 1
33-300 Nowy Sącz
Regon: 000640165
NIP: 734-001-67-07
Liczba pracowników: 328
Lokalizacje:
− Rynek 1
− Rybek 3
− Rynek 5
− Rynek 18 (garaż)
− Rynek 21
− Rynek 22
− Rynek 27
− ul. Szwedzka 2
− ul. Szwedzka 5
− ul. Jagiellońska 14
− ul. Jagiellońska 31
− ul. Jagiellońska 38b (archiwum)
− ul. Wyspiańskiego 22
− ul. Lwowska 15 (archiwum)
− ul. Zakładników 1
− ul. Sienkiewicza 44
− ul. Sienkiewicza (garaż)
− ul. Jagiellońska 63
− ul. Narutowicza 6
− ul. Lwowska 71
− ul. Żywiecka 13
− ul. Grunwaldzka 41
− ul. Starowiejska 2
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Wykaz placów zabaw:
- Park im. Ireny Styczyńskiej
- ul. Kazimierza Wielkiego
- ul. Matejki /1 piaskownica/
- Park Strzelecki - 2 pkt
- ul. Zakładników
- ul. Zawiszy Czarnego
- ul. I Brygady
- Al. Wolności - 3 pkt
- ul. Żółkiewskiego – 2 pkt
- Grota Roweckiego – 2 pkt
- ul. Zamenhoffa – 2 pkt
- ul. Sikorskiego
- ul. Broniewskiego
- ul. Sienkiewicza
- ul. Starowiejska
- ul. Kusocińskiego
- ul. Grunwaldzka
- ul. Zabełecka
- ul. Chruślicka
- ul. Długoszewskiego
- ul. Wyspiańskiego
- ul. Tłoki
- ul. Sucharskiego
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Świetlice środowiskowe: Piątkowa, Helena
Klub Golden Team
ul. Nawojowska 3
ul. Broniewskiego 5

Lokalizacje boisk sportowych:
- ul. Broniewskiego (boisko sportowe do piłki ręcznej i siatkówki)
- ul. I Brygady/24 (boisko sportowe do piłki ręcznej i koszykówki)
- ul. Gorzkowskiej (boisko sportowe do piłki ręcznej i koszykówki)
- ul. Zapolskiej (boisko sportowe do piłki ręcznej i koszykówki)

2. Miejski Zarząd Dróg
ul. Gorzkowska 30
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 7513Z
Regon: 490580733
NIP: 734-10-24-330
Liczba pracowników: 17
Opis prowadzonej działalności: zarządzanie siecią dróg w mieście Nowy Sącz; kierowanie remontami
oraz budową dróg.
Roczny planowany budżet: 26 542 722,00 zł
3. Sądecki Urząd Pracy
ul. Węgierska 146
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD:7513Z
Regon: 492025071
NIP: 734-10-24-270
Liczba pracowników: 71
Opis prowadzonej działalności: promocja zatrudnienia. Sądecki Urząd Pracy nie prowadzi stołówki.
Roczny planowany budżet: 3 563 624,00 zł
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Kilińskiego 47; ul. Nadbrzeżna 34
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 9262Z
Regon: 120328319
NIP: 734-318-93-25
Liczba pracowników: 53
Opis prowadzonej działalności: działalność stadionów i innych obiektów sportowych, prowadzenie
pływalni, hali widowiskowo-sportowej, kortów, lodowiska.
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żywiecka 13
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8532C
Regon: 004400618
NIP: 734-001-59-26
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Liczba pracowników: 86
Opis prowadzonej działalności: pomoc społeczna
Roczny planowany budżet: 36 372 700,00 zł
6. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
ul. Wyspiańskiego 13
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 7513Z
Regon: 492840405
NIP: 734-29-44-765
Liczba pracowników: 5
Opis prowadzonej działalności: świadczenie usług mających na celu przeciwdziałanie skutkom
bezrobocia poprzez wspieranie powstania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Stołówki brak
Roczny planowany budżet: 475 250,00 zł
7. Dom Pomocy Społecznej
ul. Emilii Plater 20
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8531B
Regon: 492010359
NIP: 734-10-24-040
Liczba pracowników: 58
Opis prowadzonej działalności: DPS świadczy usługi: bytowe, opiekuńcze i wspomagające, zapewnia
całodzienne wyżywienie.
Roczny planowany budżet: 2 841 213,00 zł
8. Dom Pomocy Społecznej
ul. Nawojowska 159
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8351
Regon: 000298235
NIP: 734-25-29-210
Liczba pracowników: 119
Opis prowadzonej działalności: pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych
Roczny planowany budżet: 5 303 601,00 zł
9. Dom Pomocy Społecznej
ul. Nawojowska 155
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8531B
Regon: 490781526
NIP: 7342373133
Liczba pracowników: 59
Opis prowadzonej działalności: opieka całodobowa – wraz z zakwaterowaniem
Roczny planowany budżet: 2 490 881,00 zł
10. Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Nawojowska 159 A
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33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8532 C
Regon: 492050620
NIP: 734-28-27-166
Liczba pracowników: 12
Opis prowadzonej działalności: dzienny ośrodek wsparcia, instytucja pomocy społecznej. Obiekt
pobytu dziennego dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie i psychicznie oraz z
towarzyszącymi schorzeniami narządu ruchu, wzroku, neurologicznymi, kardiologicznymi, itp. (tzw.
Dom typu AB). Realizuje zadania terapeutyczne, rehabilitacyjne, opiekuńcze dla 52 osób. Nie posiada
stołówki – jest punkt wydawania posiłków.
Roczny planowany budżet: 593 965,00 zł
11. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Śniadeckich 10 A
33-300 Nowy Sącz
Regon: 000971057
NIP: 734-27-24-443
Liczba pracowników: 22
Opis prowadzonej działalności: opieka nad ofiarami przemocy oraz osobami będącymi w trudnej
sytuacji kryzysowej i opieka nad osobami nietrzeźwymi i bezdomnymi.
Roczny planowany budżet: 1 200 470,00 zł
12. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
ul. Plac Kolegiacki 2
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8532C
Regon: 490512559
NIP: 734-10-24-229
Liczba pracowników: 11, w tym liczba nauczycieli 1
Roczny planowany budżet: 582 970,00 zł
13. Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Lwowska 59
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8531A
Regon: 492689664
NIP: 734-28-38-508
Liczba pracowników: 61, w tym liczba nauczycieli 17
Opis prowadzonej działalności: całodobowa opieka nad dziećmi – placówka interwencyjna, placówka
socjalizacyjna – prowadzona stołówka.
14. Pałac Młodzieży
ul. Rynek 14
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 9231F
Regon: 000715176
NIP: 734-23-81-428
Liczba pracowników: 43, w tym liczba nauczycieli 35
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Opis prowadzonej działalności: placówka wychowania pozaszkolnego. Placówka nie posiada stołówki
Roczny planowany budżet: 1 558 684,00 zł
15. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej
ul. Al. Batorego 76
33-300 Nowy Sącz
Regon: 000753722
NIP: 734-19-52-739
Liczba pracowników: 10
Opis prowadzonej działalności: obsługa finansowo-księgowa kasy zapomogowo-pożyczkowej i
funduszu mieszkaniowego pracowników oświaty.
Roczny planowany budżet: 315 292,00 zł
16. Żłobek Miejski
ul. Klasztorna 46
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 853
Regon: 490581483
NIP: 734-102-17-39
Liczba pracowników: 25
Opis prowadzonej działalności: opieka i wychowanie dziecka w wieku od 4 miesięcy do 3,5 roku życia.
Roczny planowany budżet: 924 578,00 zł
17. Miejskie Przedszkole nr 1
ul. Barbackiego 34 A
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 A
Regon: 490581460
NIP: 734-10-24-206
Liczba pracowników: 13, w tym liczba nauczycieli 5
Opis prowadzonej działalności: przedszkole miejskie prowadzi działalność edukacyjno-opiekuńczą
wraz z wyżywieniem wyłącznie uczęszczających dzieci
Roczny planowany budżet: 371 100,00 zł
18. Miejskie Przedszkole nr 3
ul. Szujskiego 16
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 A
Regon: 490581454
NIP: 734-17-07-997
Liczba pracowników: 15, w tym liczba nauczycieli 7
Opis prowadzonej działalności: przedszkole czynne 10 godzin dziennie, stołówka dla dzieci.
Roczny planowany budżet: 502 898,00 zł

19. Miejskie Przedszkole nr 7
ul. Krakowska 50
33-300 Nowy Sącz
Regon: 490581402

Załącznik nr 1 do specyfikacji

str. 5 z 51

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Nr sprawy:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
BPM.ZZP.271.00.2011
Załącznik nr 1 do specyfikacji – dla Zadania I

Wersja:

1.

NIP: 734-10-25-269
Liczba pracowników: 11, w tym liczba nauczycieli 4
Opis prowadzonej działalności: działalność wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńcza
Roczny planowany budżet: 355 595,00 zł
20. Miejskie Przedszkole nr 14 im. Marii Montessori
ul. Nawojowska 9
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 A
Regon: 490581365
NIP: 734-16-94-763
Liczba pracowników: 33, w tym liczba nauczycieli 16
Roczny planowany budżet: 1 236 620,00 zł
21. Miejskie Przedszkole nr 18
ul. Sucharskiego 56
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 A
Regon: 490581359
NIP: 734-10-31-270
Liczba pracowników: 12, w tym liczba nauczycieli 5
Opis prowadzonej działalności: przedszkole – opieka i edukacja. Stołówka zapewnia całodobowe
wyżywienie.
Roczny planowany budżet: 347 219,00 zł
22. Miejskie Przedszkole nr 20
ul. Gorzkowska 2
33-300 Nowy Sącz
Regon: 490581336
NIP: 7341024092
Liczba pracowników: 34, w tym liczba nauczycieli 18
23. Miejskie Przedszkole Integracyjne
ul. Podhalańska 7
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 A
Regon: 490581431
NIP: 734-102-42-12
Liczba pracowników: 17, w tym liczba nauczycieli 8
Opis prowadzonej działalności: działalność oświatowa z wyżywieniem
Roczny planowany budżet: 542 000,00 zł
24. Zespół Przedszkoli
ul. Paderewskiego 19
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 C
Regon: 4928263164
NIP: 734-29-27-287
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Liczba pracowników: 29, w tym liczba nauczycieli 15
Opis prowadzonej działalności: Zespół Przedszkoli prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczodydaktyczną i w ramach tej działalności zapewnia dzieciom 3 posiłki dziennie.
Roczny planowany budżet: 1 006 213,00 zł
25. Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza
ul. Długosza 2
33-300 Nowy Sącz
Regon: 490580845; 492901800
NIP: 734-10-25-370; 734-29-69-067
Liczba pracowników (łącznie): 53, w tym liczba nauczycieli 47
Roczny planowany budżet: w Szkole Podstawowej: 466 882,00 zł; w Gimnazjum: 1 919 881,00
26. Szkoła Podstawowa nr 2
ul. Jagiellońska 32
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 B
Regon: 490581276
NIP: 734-10-24-152
Liczba pracowników: 62, w tym liczba nauczycieli 50
Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjno – wychowawcza, w szkole jest stołówka
prowadzona przez ajenta
Roczny planowany budżet: 2 658 730,00 zł
Lokalizacje (filie, oddziały):
−
ul. Barbackiego 34 A: klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 2
−
ul. Jagiellońska 70: oddziały zerowe Szkoły Podstawowej nr 2
27. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego
ul. Szkolna 9
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8520Z
Regon: 490580816
NIP: 734-10-25-163
Liczba pracowników: 59, w tym liczba nauczycieli 46
Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna – dzieci w wieku od 6 – 13 lat
Roczny planowany budżet: 2 556 288,99 zł
28. Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki
ul. Tarnowska 109
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010
Regon: 490580785
NIP: 734-102-20-64
Liczba pracowników: 36, w tym liczba nauczycieli 23
Opis prowadzonej działalności: szkoła podstawowa, brak stołówki.
29. Szkoła Podstawowa nr 7
ul. Grota Roweckiego 15
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33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 B
Regon: 490580762
NIP: 734-10-24-146
Liczba pracowników: 66, w tym liczba nauczycieli 56
Roczny planowany budżet: 2 887 955,00 zł

30. Szkoła Podstawowa nr 8 im. W. Jagiełły
ul. Batorego 76
33-300 Nowy Sącz
Regon: 490580638
NIP: 734-10-24-494
Liczba pracowników: 50, w tym liczba nauczycieli 38
Opis prowadzonej działalności: działalność dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcza. Obiady
wydawane przez ajenta.
Roczny planowany budżet: 2 099 406,00 zł
31. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Piramowicza 16
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 B
Regon: 490580644
NIP: 734-10-25-832
Liczba pracowników: 52, w tym liczba nauczycieli 42
Opis prowadzonej działalności: placówka oświatowa, stołówka prowadzona przez ajenta
Roczny planowany budżet: 2 079 722,00 zł
32. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Juliana Tuwima
ul. Gen. W. Długoszowskiego 126
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 B
Regon: 490580621
NIP: 734-110-85-29
Liczba pracowników: 20, w tym liczba nauczycieli 15
Opis prowadzonej działalności: działalność oświatowo – wychowawcza. Sklepik – ajent.
Roczny planowany budżet: 652 468,00 zł

33. Szkoła Podstawowa nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
ul. Towarowa 6
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 B
Regon: 490580590
NIP: 7341634502
Liczba pracowników: 28, w tym liczba nauczycieli 15
Roczny planowany budżet: 882 275,00 zł
34. Szkoła Podstawowa nr 17 im. Kurierów Sądeckich
ul. Mała Poręba 57
33-300 Nowy Sącz
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EKD/PKD: 8010 B
Regon: 490580561
NIP: 734-11-03-791
Liczba pracowników: 26, w tym liczba nauczycieli 19
Opis prowadzonej działalności: zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.
Roczny planowany budżet: 982 485,00 zł
35. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego
ul. Broniewskiego 5
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 85202
Regon: 490580555
NIP: 734-10-24-264
Liczba pracowników: 75, w tym liczba nauczycieli 61
Opis prowadzonej działalności: Szkoła Podstawowa, stołówka prowadzona przez ajenta.
Roczny planowany budżet: 3 318 417,00 zł
36. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Nadbrzeżna 77
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 B
Regon: 490580489
NIP: 734-104-34-22
Liczba pracowników: 78, w tym liczba nauczycieli 61
Roczny planowany budżet: 3 390 448,00 zł
37. Szkoła Podstawowa nr 21 im. Jana Pawła II
ul. Rokitniańczyków 26
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 B
Regon: 491868896
NIP: 734-25-65-536
Liczba pracowników: 89, w tym liczba nauczycieli 68
Opis prowadzonej działalności: działalność wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza.
Roczny planowany budżet: 3 760 468,00 zł
38. Gimnazjum nr 2 im. Urszuli Kochanowskiej
ul. Szkolna 7
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 C
Regon: 491970264
NIP: 734-26-91-790
Liczba pracowników: 62, w tym liczba nauczycieli 52
Opis prowadzonej działalności: gimnazjum, w szkole nie ma stołówki.
Roczny planowany budżet: 2 341 924,00 zł
39. Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza
ul. Królowej Jadwigi 29
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33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 C
Regon: 491964074
NIP: 734-26-86-814
Liczba pracowników: 55, w tym liczba nauczycieli 45
Opis prowadzonej działalności: działalność oświatowa, nauczanie i wychowanie (prowadzenie szkoły).
Na terenie szkoły znajduje się stołówka.
Roczny planowany budżet: 2 613 865,00 zł
40. Gimnazjum nr 5 im. Świętej Kingi
ul. Nadbrzeżna 77
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 C
Regon: 491972814
NIP: 7342690135
Liczba pracowników: 80, w tym liczba nauczycieli 61
Roczny planowany budżet: 2 856 509,00 zł
41. Gimnazjum nr 6 im. Tadeusza Kościuszki
ul. Piramowicza 16
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8010 C
Regon: 491958530
NIP: 734-26-84-525
Liczba pracowników: 35, w tym liczba nauczycieli 30
Opis prowadzonej działalności: zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
Roczny planowany budżet: 1 209 549,00 zł
42. Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Jagiellońska 84
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 7414A
Regon: 000192034
NIP: 734-10-24-287
Liczba pracowników: 123, w tym liczba nauczycieli 95
Roczny planowany budżet: 4 490 875,00 zł
43. Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków
ul. Podhalańska 38
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8022
Regon: 490472015
NIP: 7341039455
Liczba pracowników: 58, w tym liczba nauczycieli 50
Opis prowadzonej działalności: działalność oświatowa
Roczny planowany budżet: 2 353 275,00 zł
44. Zespół Szkół nr 3 im. Bolesława Barbackiego

Załącznik nr 1 do specyfikacji

str. 10 z 51

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Nr sprawy:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
BPM.ZZP.271.00.2011
Załącznik nr 1 do specyfikacji – dla Zadania I

Wersja:

1.

ul. Morawskiego 2
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8021 D
Regon: 490762606
NIP: 7341109173
Liczba pracowników: 71, w tym liczba nauczycieli 62
Opis prowadzonej działalności: Szkoła – działalność edukacyjna. Nie jest prowadzona stołówka.
Roczny planowany budżet: 3 030 280,00 zł
45. Zespół Szkół nr 4
ul. Św. Ducha 6
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8022 G
Regon: 000127752
NIP: 734-10-33-754
Liczba pracowników: 61, w tym liczba nauczycieli 51
Roczny planowany budżet: 2 234 684,00 zł
46. Zespół Szkół nr 5 - Specjalnych
ul. Magazynowa 6
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8022
Regon: 120502705
NIP: 734-32-46-916
Liczba pracowników: 59, w tym liczba nauczycieli 48
Opis prowadzonej działalności: placówka oświatowa, szkoła nie prowadzi stołówki.
Roczny planowany budżet: 2 518 510,00 zł
47. Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 1
ul. 29 Listopada 22
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8021 D
Regon: 492732532
NIP: 734-28-95-162
Liczba pracowników: 79, w tym liczba nauczycieli 67
Opis prowadzonej działalności: dydaktyka – stołówka prowadzona przez ajenta
Roczny planowany budżet: 2 884 500,00 zł
48. Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 2
ul. Tadeusza „Bora” Komorowskiego 7
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 7414 A
Regon: 492729665
NIP: 734-28-90-360
Liczba pracowników: 66, w tym liczba nauczycieli 55
Opis prowadzonej działalności: zespół szkół, stołówka prowadzona przez ajenta
Roczny planowany budżet: 2 476 348,00 zł
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49. Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych nr 3
ul. Lwowska 59
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 7414 A
Regon: 492827379
NIP: 734-29-29-168
Liczba pracowników: 30, w tym liczba nauczycieli 26
Opis prowadzonej działalności: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Brak stołówki.
Roczny planowany budżet: 1 290 000,00 zł
50. Zespół Szkół Budowlanych
ul. Szwedzka 17
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8022 G
Regon: 000190271
NIP: 734-25-45-321
Liczba pracowników: 89, w tym liczba nauczycieli 73
Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna zespołów szkół w zakresie szkolnictwa
zawodowego. Nie jest prowadzona stołówka.
Roczny planowany budżet: 3 540 853,00 zł
51. Zespół Szkół Ekonomicznych
ul. Grodzka 34
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8022 G
Regon: 000183029
NIP: 734-10-23-709
Liczba pracowników: 81, w tym liczba nauczycieli 69
Opis prowadzonej działalności: Zespół Szkół Ekonomicznych jest publiczną szkołą ponadpodstawową
służącą do wykonywania zadań z zakresu edukacji publicznej / prowadzenie szkoły /. Szkoła nie
posiada stołówki.
Roczny planowany budżet: 3 262 079,00 zł
52. Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia
ul. Limanowskiego 4
33-300 Nowy Sącz
Regon: 000189084
NIP: 734-10-67-167
Liczba pracowników: 94, w tym liczba nauczycieli 73
Opis prowadzonej działalności: szkoła ponadgimnazjalna, internat
Roczny planowany budżet: 4 275 492,00 zł
53. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. J. Długosza
ul. Długosza 5
33-300 Nowy Sącz
Regon: 000705120
NIP: 734-11-49-557
Liczba pracowników: 118, w tym liczba nauczycieli 94
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Opis prowadzonej działalności: szkoła i internat dla młodzieży
Roczny planowany budżet: 5 321 889,00 zł
54. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Żeromskiego 16
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8021 D
Regon: 000702860
NIP: 734-10-21-679
Liczba pracowników: 84, w tym liczba nauczycieli 70
Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna, wynajem pomieszczeń, stołówki brak
Roczny planowany budżet: 3 525 996,00 zł
55. Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego
ul. Rejtana 18
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8022 C
Regon: 000189753
NIP: 731-10-33-398
Liczba pracowników: 134, w tym liczba nauczycieli 117
Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna, stołówki brak.
Roczny planowany budżet: 5 896 421,00 zł
56. Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Samochodowych
ul. Rejtana 18
33-300 Nowy Sącz
Regon: 000189753-00028
NIP: 734-001-64-52
Liczba pracowników: 16
Opis prowadzonej działalności: prowadzenie działalności szkoleniowo – produkcyjnej o kierunku
samochodowym i mechanicznym
Roczny planowany budżet: 970 000,00 zł
57. Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
ul.Zamenhoffa 1
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8022 G
Regon: 120493751
NIP: 7343246017
Liczba pracowników: 32, w tym liczba nauczycieli 21
Opis prowadzonej działalności: kształcenie zawodowe młodzieży szkolnej, kształcenie i dokształcanie
zawodowe dorosłych w ramach kursów
Roczny planowany budżet: 1 660 800,00 zł
58. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
ul. Broniewskiego 1
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 8531 A
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Regon: 0000196003
NIP: 734-16-55-154
Liczba pracowników: 162, w tym liczba nauczycieli 133
Opis prowadzonej działalności: działalność oświatowa, wychowawcza, rewalidacja, wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, stołówka przy internacie.
Roczny planowany budżet: 7 846 738,00 zł
59. Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych
ul. Jagiellońska 37
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 7414 A
Regon: 492905895
NIP: 734-29-71-816
Liczba pracowników: 18, w tym liczba nauczycieli 12
Opis prowadzonej działalności: zajęcia korekcyjne i sportowo – rekreacyjne. Placówka nie posiada
stołówki.
Roczny planowany budżet: 715 449,00 zł
60. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
ul. Rejtana 18
33-300 Nowy Sącz
EKD/PKD: 5521
Regon: 491900387
NIP: 7342680214
Liczba pracowników: 6, w tym liczba nauczycieli 1
Opis prowadzonej działalności: działalność turystyczna – stołówki nie ma
Roczny planowany budżet: 215 110,00 zł
61. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Broniewskiego 5, z siedziba przy ul. Długosza 17
33-300 Nowy Sącz
Regon: 000714969
NIP: 734-27-23-691
Liczba pracowników: 40, w tym liczba nauczycieli 32
62. Zespół Świetlic Środowiskowych
ul. Hugo Kołłątaja 13
33-300 Nowy Sącz
Regon 120785637
NIP: 734-33-36-909
Liczba pracowników: 15, w tym nauczycieli 13
C. Warunki wymagane oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń
I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1. Wymagany zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie mienia systemem ryzyk nienazwanych,
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obejmujące w szczególności:
P – podstawowy – pożar, uderzenie pioruna, eksplozja i implozja, upadek statku powietrznego
(rozumiany jako katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu lub innego obiektu latającego,
upadek jego części, przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa), zniszczenie lub
uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi
zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia,
PŻ – pozostałe żywioły – huragan, deszcz nawalny (limit odszkodowawczy 2 000 000,- zł), grad, śnieg
i lód, lawina, trzęsienie ziemi, zapadnięcie i obsunięcie się ziemi (limit odszkodowawczy 10 000 000,zł), uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie lub przez przewożony tym pojazdem ładunek (w tym
uderzenie wózka widłowego albo innego pojazdu wykorzystywanego przez Ubezpieczającego do
transportu wewnętrznego), dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub budowli
(rozumiany jako szkody spowodowane w wyniku upadku na przedmiot ubezpieczenia drzew, ich
fragmentów, masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli albo ich części lub elementów, bez
względu na to, kto jest ich posiadaczem), skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w
wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia;
Ochrona ubezpieczeniowa budynków i/lub budowli obejmuje również szkody powstałe na skutek
huraganu i/lub gradu w przedmiotach trwale na nich zamocowanych, takich jak szyldy, reklamy
neonowe i świetlne, kamery przemysłowe, markizy okienne, okiennice, anteny wraz z ich
konstrukcjami mocującymi, o ile ich wartość jest uwzględniona w sumie ubezpieczenia tych
budynków i/lub budowli albo została ustalona odrębnie w umowie ubezpieczenia;
PO – powódź (limit odszkodowawczy 5 000 000,- zł) – zalanie terenów w następstwie:
1) podniesienia się wody w korytach wód płynących bądź stojących (w tym zalanie terenów na skutek
sztormu)
2) spływu wód po zboczach i stokach
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane
przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe
A – awaria instalacji lub urządzeń technologicznych – szkody w instalacjach lub urządzeniach
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeniach
technologicznych przesyłających media w postaci płynnej, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub
spowodowanego zamarzaniem pęknięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich
naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca
powstania awarii
Z - zalanie – szkody powstałe w związku wydobywaniem się wody, pary lub innych cieczy z instalacji
albo urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i
urządzeń technologicznych oraz zbiorników, znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji
objętej ubezpieczeniem, m.in. wskutek.:
awarii tych instalacji lub urządzeń,
samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia albo pęknięcia,
cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,
samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar,
nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej,
działania osób trzecich,
a także szkody w ubezpieczonym mieniu przez wodę pochodzącą z topnienia śniegu i/lub lodu,
pokrywającego dach lub inne elementy budynków lub budowli, jeżeli nieszczelność dachu lub innych
elementów powstała w wyniku działania mrozu
PE – przepięcia – szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w
czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników;
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Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia, na każdą
jednostkę i na wszystkie jednostki organizacyjne. System pierwszego ryzyka.
KR – szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku
(dokonanych lub usiłowanych), polegające na:
1) utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
2) zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją i wandalizmem
– limit odszkodowawczy 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
3) zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: 50 000,- zł),
obejmujące także zaginięcie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze
niespodziewanym, nagłym i niezależnym od woli ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej,
przy czym w przypadku odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający
zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego
uszkodzenia – w części przewyższającej poniesioną stratę (limit odszkodowawczy 50 000,- zł na jedno
i wszystkie zdarzenia);
System pierwszego ryzyka (łączna suma ubezpieczenia na wszystkie jednostki organizacyjne i ich
lokalizacje bez stosowania podlimitów)
SZ - stłuczenie (rozbicie) lub pęknięcie przedmiotu ubezpieczenia (oszklenia zewnętrzne i
wewnętrzne, w tym gabloty, tablice przeszklone, szyby specjalne itp.), wraz z pokryciem poniesionych
kosztów ustawienia i rozebrania rusztowań, wykonania znaków reklamowych i informacyjnych oraz
kosztów tymczasowego zabezpieczenia - do wysokości 20% sumy ubezpieczenia;
System pierwszego ryzyka (łączna suma ubezpieczenia na wszystkie jednostki organizacyjne i ich
lokalizacje bez stosowania podlimitów)
2. Przedmiot ubezpieczenia:
1. Urząd Miasta
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynek Ratusza (wycena )

1.

Siedziba Straży Miejskiej ul. Lwowska 71

684 800,00 zł

Siedziba Zarządu Osiedla Helena ul. Starowiejska 2

130 000,00 zł

Siedziba Zarządu Osiedla Kaduk ul. Grunwaldzka 41

78 400,00 zł
400 000,00 zł

Zegar wieżowy na Ratuszu (wycena )
2.

Suma ubezpieczenia
6 056 000,00 zł

Dobra kultury – pomniki, rzeźby, tablice pamiątkowe, drzewo zdobione maskami
Oświetlenie, latarnie, linie zasilające, sygnalizacje świetlne itp.

1 179 460,74 zł
11 361 261,76 zł

Elementy wystroju, w tym:

3.

4.

►Elewacja zewnętrzna
►Sala konferencyjna - znajdują się w niejm.in..: obrazy olejne naścienne - 140 000 zł (4x35 000 zł),
piec kaflowy - 120 000 zł, drzwi - 75 000 zł (5szt.x15 000 zł), obraz Madonny Sykstyńskiej (kopia z
1913 r.) - 25 000 zł, obraz przedst. Romana Sichrawę pędzla B. Barbackiego – 5 000 zł

1 644 000,00 zł
876 000,00 zł

►Pomieszczenie wieży

51 000,00 zł

►Klatka schodowa (wycena )

313 000,00 zł

Sprzęt znajdujący się w magazynie Obrony Cywilnej, ul. Sienkiewicza 44
Sprzęt przeciwpowodziowy w magazynie przeciwpowodziowym Miasta przy ul. Sienkiewicza 44 oraz
przy ul. Naściszowskiej 39

79 398,24 zł
89 267,66 zł

Sprzęt na wyposażeniu OSP „Biegonice” ul. Zakładników 1

160 865,55 zł

Sprzęt przeciwpowodziowy w magazynie OSP „Biegonice” ul. Zakładników 1

110 772,30 zł
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Maszyny, urządzenia i wyposażenie

738 653,36 zł

Sprzęt muzyczny, nagłaśniający i oświetleniowy

179 548,13 zł

Wyposażenie i urządzenia sportowe
Wyposażenie i urządzenia sportowe dot. projektu Rozwiń Skrzydła po Sądecku znajdujące się w
Klubie Golden Team
Dźwigi, lewary, schodołaz, platforma dla os. niepełnosprawnych, fundamenty dla podnośników
nożycowych itp.

290 912,90 zł

Urządzenia grzewcze, wentylacyjne, nawiewene, osuszacze, odsysacz spalin itp.

179 062,15 zł

13 237,00 zł
164 203,02 zł

Aparatura kontrolno-pomiarowa

95 449,25 zł

Pompy, motopompy, wysysacz uniwersalny, kosiarka rotacyjna

41 607,96 zł

Wyposażenie dotyczące projektu Mechatronika będące w użytkowaniu CKP, ul. Zamenhoffa 1
Kotły i maszyny energetyczne (piece, solary, agregaty prądotw., pompy obiegu i cyrkulacyjne,
wentylatory dachowe, wymiennik płytowy itp.)

376 929,66 zł

Rozkładane lodowisko przenośne

274 572,55 zł

Mienie pracownicze

164 000,00 zł

298 893,18 zł

Budynki zarządzane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza
Materiał
Suma
Rok
Materiał
Przedmiot ubezpieczenia
Pokrycie dachu
stropów
ubezpieczenia
budowy
ścian
/stropodachu
Lp
stanowiące własność Miasta Nowy Sącz
a) mieszkalne
Budynek mieszkalny ul. Aleja
blacha
1.
887 380,00 zł
1908
drewniane
Batorego 44
murowane, cegła
felcowana
Budynek mieszkalny ul. Batalionów
blacha
2.
2 412 000,00 zł
2003
stropy teriwa 1
Chłopskich 4
pustak max i U
dachówkowa
Budynek mieszkalny ul. Botaniczna
okres
3.
233 280,00 zł
drewniane
blacha
15
1918/39
cegła
pocz. XX
drewniane i
blacha płaska
4.
1 906 940,00 zł
w.
żelbetowe
ocynkowana
Budynek mieszkalny ul. Długosza 36
cegła
Budynek mieszkalny ul.
okres
5.
283 520,00 zł
drewniany
blacha falista
Grunwaldzka 41
1918/39
cegła pełna
Budynek mieszkalny ul. Gwardyjska
lata 60 XX
6.
390 360,00 zł
pustak pian.
żelbetowy
papa
35a
w.
okres
Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska
7.
422 020,00 zł
cegła pełna
drewniane
blacha płaska
1918/39
40a
Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska
okres
papa nad lok.
8.
431 840,00 zł
cegła
drewniane
50
1918/39
użytkowymi
Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska
okres
9.
235 100,00 zł
cegła pełna
drewniane
blacha stalowa
50b
1918/39
Budynek mieszkalny ul. Jagiellońska
okres
kleina
10.
636 520,00 zł
cegła pełna
blacha płaska
73
1918/39
drewniana
Budynek mieszkalny ul. Jana Pawła
papa
11.
3 152 700,00 zł
1979
pustak max
strop DZ-3
II 40
termozgrzewalna
Budynek mieszkalny ul. Kosynierów
okres
dachówka
12.
160 880,00 zł
cegła pełna
drewniane
7
1918/39
ceramiczna
Budynek mieszkalny ul. Krakowska
lata 50 XX
blacha płaska
13.
1 184 520,00 zł
cegła pełna
drewniane
31
w.
ocynkowana
Budynek mieszkalny ul.
okres
blacha
14.
324 780,00 zł
cegła pełna
drewniane
Kraszewskiego 15
1918/39
trapezowa
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Wersja:

15.

Budynek mieszkalny ul.
Kraszewskiego 4

209 740,00 zł

lata 50 XX
w.

cegła pełna

drewniane

16.

Budynek mieszkalny ul. Królowej
Jadwigi 4

484 560,00 zł

lata 50 XX
w.

cegła pełna

drewniane

17.

Budynek mieszkalny ul.
Kusocińskiego 5

3 604 480,00 zł

2006

pustak max.

żelbetowe

3 435 860,00 zł

lata 80 XX
w.

cegła

żelbet
kanałowe

1930

bale drewniane

drewniany

cegła

drewniany

cegła

drewniany

cegła

drewniany

cegła

żelbetowy

cegła pełna

drewniany

cegła pełna

drewniany

cegła

drewniany

blacha stalowa

cegła

żelbetowy

papa
termozgrzewalna

drewniany

dachówka
ceramiczna

18. Budynek mieszkalny ul. Matejki 28
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Budynek mieszkalny ul. Na Rurach
33
Budynek mieszkalny ul. Narutowicza
9a
Budynek mieszkalny ul.
Nawojowska 23
Budynek mieszkalny ul.
Nawojowska 24
Budynek mieszkalny ul.
Nawojowska 27
Budynek mieszkalny ul.
Nawojowska 43
Budynek mieszkalny ul. Plac
Dąbrowskiego 3
Budynek mieszkalny ul. Pułku
Strzelców Podhalańskich 18

172 040,00 zł
232 520,00 zł
221 960,00 zł
225 840,00 zł
298 600,00 zł
1 521 720,00 zł
244 500,00 zł
568 560,00 zł

okres
1918/39
okres
1918/39
okres
1918/39
lata 60 XX
w.
lata 50 XX
w.
okres
1918/39
okres
1918/39
lata 60 XX
w.

27. Budynek mieszkalny ul. Rejtana 18 b

456 080,00 zł

Budynek mieszkalny ul. Ruczaj 29
(budynek
zabezpieczopny,
ze
względu na wyposażenie i stan
28. techniczny, a także przeznaczenie w
pl.
zgaspodarowania
przestrzennego
nie
jest
przeznaczony do zasiedlenia)***

25 300,00 zł

lata 90 XX
w.

pustak max

414 020,00 zł

XIX w.

cegła pełna

29. Budynek mieszkalny ul. Rynek 25
30. Budynek mieszkalny ul. Rynek 3
Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza
39
Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza
32.
44
31.

33.

Budynek mieszkalny ul. Sikorskiego
15a

Budynek mieszkalny ul. Śniadeckich
6
Budynek mieszkalny ul. Tarnowska
35.
65
Budynek mieszkalny ul. Węgierska
36.
22
37. Budynek mieszkalny ul. Węgierska
34.
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1 353 160,00 zł
552 460,00 zł
1 388 640,00 zł
182 380,00 zł

pocz. XX
w.
okres
międzyw.

cegła pełna

ceramiczny,
drewniane
ceramiczny,
drewniane

cegła pełna

drewniane

1975

cegła, pustak

żelbetowy

okres
międzyw.

cegła pełna

drewniany

cegła pełna

drewniany

drewniane

drewniany

cegła pełna

drewniany

bale drewniane

drewniany

okres
międzyw.
połowa XX
156 900,00 zł
w.
okres
241 680,00 zł
1918/39
113 860,00 zł
okres
998 280,00 zł
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dachówka
ceramiczna
blacha falista
ocynkowana
dachówka

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Nr sprawy:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
BPM.ZZP.271.00.2011
Załącznik nr 1 do specyfikacji – dla Zadania I

46

1.

Wersja:

1918/39

ceramiczna
blacha
powlekana
dachówkowa
stalowa
blacha
powlekana
dachówkowa
stalowa
blacha
powlekana
dachówkowa
stalowa
blacha
powlekana
dachówkowa
stalowa
papa
termozgrzewalna

Budynek mieszkalny ul. Zawiszy
38.
Czarnego 55 *

640 000,00 zł

2010

pustak ytong

żelbetowy

39.

Budynek mieszkalny ul. Zawiszy
Czarnego 55A *

1 400 000,00 zł

2010

pustak ytong

żelbetowy

40.

Budynek mieszkalny ul. Zawiszy
Czarnego 55B *

1 400 000,00 zł

2010

pustak ytong

żelbetowy

41.

Budynek mieszkalny ul. Zawiszy
Czarnego 55C *

1 400 000,00 zł

2010

pustak ytong

żelbetowy

cegła ceramiczna

pustak Dz-3

cegła ceramiczna

drewniane

blacha płaska

żelbetowy

papa asfalt. na
lepiku

pustak Dz-3

papa
termozgrzewalna

cegła, pustak

żelbetowy

papa

cegła pełna

żelbetowy

częściowo
blacha,
częściowo papa

cegła pełna

drewniane,
żelbetowe

blacha, papa

cegła pełna

drewniane

blacha
trapezowa

pustak pianowy

stropodach
drewniany

papa asfaltowa

cegła pełna

drewniane

cegła pełna

stropodach
żelbetowy

blacha płaska
ocynkowana
papa
termozgrzewalna

cegła ceramiczna

pustak Dz-3

papa

cegła pełna

płyty
korytkowe

papa

cegła pełna

żelbetowy

papa

Budynek mieszkalny ul. Zawiszy
Czarnego 57
Budynek mieszkalny ul.
43.
Zygmuntowska 2
stanowiące własność Miasta Nowy Sącz
b) niemieszkalne
42.

44.

Budynek niemieszkalny ul.
Broniewskiego 14

Budynek niemieszkalny ul.
Broniewskiego 26
Budynek niemieszkalny ul. I Pułku
46.
Strzelców Podhalańskich 16
45.

47.
48.
49.
50.
51.
52.

Budynek niemieszkalny ul.
Jagiellońska 38B
Budynek niemieszkalny ul.
Narutowicza 6
Budynek niemieszkalny ul.
Nawojwoska 25
Budynek niemieszkalny ul.
Sienkiewicza 42
Budynek niemieszkalny ul.
Szwedzka 2
Budynek niemieszkalny ul.
Zamenhofa 3

lata 50 XX
w.
połowa XX
290 520,00 zł
w.
416 400,00 zł

992 200,00 zł

lata 70 XX
w.
lata 70 XX
747 540,00 zł
w.
383 060,00 zł

309 160,00 zł
974 420,00 zł
133 200,00 zł
206 000,00 zł
2 108 060,00 zł
425 060,00 zł

53. Garaż ul. Broniewskiego 14

13 600,00 zł

54. Garaż ul. Kolejowa

38 336,00 zł

stanowiące własność Skarbu Państwa
a) mieszkalne
Budynek mieszkalny ul. Ogrodowa
55. 39 (bydynek zabezpieczony,
niezamieszkały, przygotowywany do

Załącznik nr 1 do specyfikacji

lata 70 XX
w.

103 100,00 zł

lata 70 XX
w.
okres
1918/39
okres
1918/39
lata 80 XX
w.
okres
1918/39
lata 60 XX
w.
lata 70 XX
w.
lata 60 XX
w.

lata 60 XX
w.
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sprzedaży) ***
Budynek mieszkalny ul. Popradzka
12
Budynek mieszkalny ul. Sienkiewicza
57.
4
Budynek mieszkalny ul.
58.
Naściszowska 6
stanowiące własność Skarbu Państwa
b) niemieszkalne
56.

59.

Budynek niemieszkalny ul.
Kilińskiego 68

60. Garaż ul. Sienkiewicza 86/88
Budynek niemieszkalny ul. Aleja
61. Wolności 39A (budynek
nieużytkowany)***

130 720,00 zł

okres
1918/39

bale drewniane

drewniane

blacha

448 340,00 zł

1936

cegła pełna

drewniane

blacha płaska

1 542 400,00 zł

1978

pustak

płyty
żelbetowe

papa
termozgrzewalna

1 795 720,00 zł

lata 70 XX
w.

prefabrykat,
elementy
drewniane

drewniane

papa

30 960,00 zł

lata 60 XX
w.

cegła + pustak

żelbetowe

papa
termozgrzewalna

100 920,00 zł

lata 70 XX
w.

pustak pian.

stropodach
żelbetowy

papa

z bali

drewniane

cegła

drewniane

cegła

drewniane

cegła

drewniane

z bali

drewniane

cegła pełna

drewniane

cegła

drewniane

mieszkalne stanowiące współwłasność Miasta Nowy Sącz
Budynek mieszkalny ul.
62.
102 140,00 zł
Chałubińskiego 20
63. Budynek mieszkalny ul. Długosza 48

465 920,00 zł

64. Budynek mieszkalny ul. Lwowska 74

382 740,00 zł

Budynek mieszkalny ul. Plac
Dąbrowskiego 2

855 340,00 zł

66. Budynek mieszkalny ul. Sabały 16

282 000,00 zł

67. Budynek mieszkalny ul. Strzelecka 4

672 860,00 zł

Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza
10

1 115 060,00 zł

65.

68.

okres
1918/39
okres
1918/39
okres
1918/39
okres
1918/39
okres
1918/39
okres
1918/39
okres
1918/39

dachówka
ceramiczna
dachówka
ceramiczna
blacha płaska
cynk
dachówka
dachówka
ceramiczna
dachówka
ceramiczna
dachówka
ceramiczna

mieszkalne o nieustalonej własności
69. Budynek mieszkalny ul. Długosza 13
70.

Budynek mieszkalny ul.
Dwernickiego 1

Budynek mieszkalny ul.
Dwernickiego 3
Budynek mieszkalny ul. Kunegundy
72.
41 **
71.

73. Budynek mieszkalny ul. Lwowska 15
Budynek mieszkalny ul. Sobieskiego
16
Budynek mieszkalny ul. Tarnowska
75.
14 **
Budynek mieszkalny ul.
76.
Wąsowiczów 5
77. Budynek mieszkalny ul.
74.
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477 240,00 zł

okres
1918/39

cegła

żelbetowe

dachówka
ceramiczna

149 200,00 zł

lata 70 XX
w.

pustak pianowy

stropodach,
płyta
żelbetowa

papa
termozgrzewalna

204 760,00 zł

ok. 1912

cegła

drewniane

blacha
trapezowa

cegła

drewniane

eternit

cegła

drewniane

blacha płaska

cegła

drewniane

blacha płaska

cegła Max

drewniane

dachówka

cegła

drewniane

cegła

drewniane

28 784,00 zł
963 300,00 zł
1 052 740,00 zł
103 568,38 zł
1 435 380,00 zł
166 080,00 zł

okres
1918/39
okres
1918/39
okres
1918/39
okres
międzyw.
okres
1918/39
okres
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Dobrzańskiego 12

1.

Wersja:

powojenny

ceramiczna

Budynki Miasta Nowego Sącza użyczone jednostkom oświatowym
Lp

1.

Użytkownik
Akademickie Liceum i Gimnazjum
(założyciel WSB-NLU)
ul. Jagiellońska 63
budynek szkoły
sala gimnastyczna

2.

3.
4.
5.

Niepubliczne Przedszkole „Jaś i
Małgosia” ul. Broniewskiego 22

Przedszkole Niepubliczne „Wesołe
Skrzaty” ul. G. Roweckiego 11
Niepubliczne Przedszkole Językowo
– Sportowe ul. Nawojowska 199
Katolickie Przedszkole Niepubliczne
ul. Nadbrzeżna 12

6.

Przedszkole Niepubliczne
„Promyczek” ul. Żywiecka 72

6.

Niepubliczne przedszkole „Danapis”
ul. Kr. Jadwigi 41

Suma
ubezpieczenia

Rok
budowy

4 615 540,00 zł 1892-1894

Materiał
ścian

Materiał
stropów
/stropodachu

Pokrycie dachu

murowane, cegła

żelbetowe/
drewniane

blacha falista

570 600,00 zł
DZ-3, płyty
kanałowe,
strop
wielkoblokowy
żelbetowe,
gęstożebrowe
DZ-3

2 412 000,00 zł

1977

murowane

1 827 360,00 zł

1971

cegła

399 660,00 zł

b.d.

cegła

drewniane

blachodachówka

1 978 920,00 zł

1984

cegła

płyty WPS

blacha
trapezowa

909 000,00 zł
(kubatura 3 030
m² x 300,- zł)

1995

936 240,00 zł

1973

papa

blacha

ściany
konstrukcyjne
zewn. i wewn. –
płyty
wielkowymiarowe
na bazie
materiałów
drewnianych,
drewnopochodnych
i płyt gipsowo –
Typowe
kartonowych.
elementy
Ściany zewnętrzne
– szkielet
przedszkola
C-15
drewniany słupowo
– ryglowy
usztywniony od
zewnątrz pilśnią gr.
3 mm, od wewn.
płytą g-k, wewnątrz
wełna mineralna.
Od strony
zachodniej
modernizacja –
ściana murowana
gazobeton, cegła
stropy
pełna i dziurawka żerańskie DŻ-3

b.d.

blacha
aluminiowaq

2. Miejski Zarząd Dróg
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Suma
ubezpieczenia

Rok
budowy
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1. Budynek administracyjno - biurowy
2. Mienie pracownicze

605 000,00 zł

Wersja:

1.

1978

suporex

strop
betonowy

drewniany

blacha

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

10 500,00 zł

3. Sądecki Urząd Pracy
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Wyposażenie i urządzenia

Suma
ubezpieczenia
101 108,00 zł

2. Inwestycja w obcym środku trwałym

20 297,60 zł

3. Mienie pracownicze

39 000,00 zł

4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Budynek Hali Sportowej
Budynek Pływalni ul. Nadbrzeżna
34, w tym: basen główny, basen
mały, brodzik dla dzieci, basenik
zjeżdzalni
Budynek szatniowo - biurowy
1. Budynek Klub parter z pom.
kotłowni
Pawilon sportowy murowany parterowy
Kotłownia Nacz. Przeponowe Reflex
Magazyn sprzętu sportowo narzędziowego
Boisko do piłki nożnej pow. 7000
m2
Boisko do gier małych pow. 620 m2

Suma
ubezpieczenia
9 672 391,53 zł
6 792 996,16 zł
751 271,26 zł
124 030,75 zł
53 566,67 zł
60 080,21 zł
37 112,62 zł
38 620,00 zł
76 267,51 zł

2. Trybuny utwardzone 3 648 miejsc
Trybuny kortów tenisowych Pływalnia
Korty tenisowe - Pływalnia

529 789,76 zł

Urządzenia atletyczne - bieżnia

27 791,10 zł

3.

Wyposażenie i urządzenia
Pozostałe środki trwałe

4. Mienie pracownicze

61 954,42 zł
197 341,92 zł
1 803 281,47 zł
542 453,12 zł
35 000, 00 zł

5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Wyposażenie i urządzenia
2. Mienie pracownicze

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Suma
ubezpieczenia
2 654,47 zł
51 500,00 zł
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1.

Wersja:

6. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek administracyjny

Suma
ubezpieczenia
8 313 540,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

Rok
budowy
1973

Materiał
ścian
beton

Materiał
stropów
beton - stal

Materiał
stropodachu
beton

Pokrycie
dachu
papa

Rok
budowy

Materiał
ścian
suporex
cegła

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

DZ

-

Pokrycie
dachu
blacha
dachówkowa

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

36 983 zł

3. Mienie pracownicze

3 000 zł

7. Dom Pomocy Społecznej, ul. Emilli Plater 20
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynek Główny

Suma
ubezpieczenia
4 364 000,00 zł

1973

1.
Kaplica

52 456,36 zł

Garaż wolnostojący

11 759,33 zł

2. Bramy
3. Wyposażenie i urządzenia
4. Mienie pracownicze

24 888,00 zł
369 976,58 zł
31 000,00 zł

8. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Budynek "A" mieszkalny

2 336 400,00 zł

b.d.

cegła

betonowy

drewniany

blacha

1. Budynek "B" mieszkalny

639 520,00 zł

b.d.

cegła

betonowy

drewniany

dachówka

Budynek "I" mieszkalny

6 594 800,00 zł

1997

cegła

betonowy

drewniany

blacha

Budynek "C" administracja

539 000,00 zł

b.d.

cegła

betonowy

drewniany

dachówka

Budynek "F" pralnia*

161 704,90 zł

b.d.

cegła

ceramiczny

drewniany

blacha

Budynek "G" gospodarczy*

347 546,08 zł

b.d.

cegła

betonowy

drewniany

dachówka

Budynek "M" świetlica

833 400,00 zł

b.d.

cegła

betonowy

drewniany

blacha

Budynek "J" magazyn jarzyn*

74 371,53 zł

b.d.

cegła

betonowy

drewniany

blacha

Budynek "K" wiata garaże

89 760,00 zł
11 500,00 zł

b.d.

cegła

betonowy

stalowy

blacha

2002

2. Sieć telefoniczna

35 880,39 zł

1998

Zbiornik na wodę

3 383,75 zł

1997

Sieć c.o.

41 749,94 zł

1998

Linia kablowa

21 210,82 zł

Zadaszenie nad ogniskiem

Oświetlenie terenu

9 483,13 zł

Ogrodzenie terenu

36 793,12 zł

3. Wyposażenie i urządzenia

500 303,00 zł

4. Mienie pracownicze

61 000, 00 zł
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Wersja:

1.

9. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 155

1. Budynek główny

Suma
ubezpieczenia
5 710 000,00 zł

Garaż + śmietnik

72 653,00 zł

1998
b.d.

Amfiteatr

34 804,00 zł

2000

Wigwam

15 780,00 zł

2000

278 375,00 zł

1998

79 715,00 zł

1998

Lp.

2.

Przedmiot ubezpieczenia

Ogrodzenie
Kładka (most)
3. Wyposażenie i urządzenia

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

cegła

murowane

drewniane

dachówka

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu
blachodachówka

142 413,00 zł

4. Mienie pracownicze

30 000,00 zł

10. Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Nawojowska 159A
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Rok
Materiał
budowy
ścian
2006pustaki z
1 324 800,00 zł
2007
pianobetonu
65 906,44 zł
2007

1. Budynek pobytu osób
2.

Ogrodzenie terenu i śmietnik
Altana drewniana

Materiał
stropów
zbrojony
beton

drewno

20 393,00 zł

3. Wyposażenie i urządzenia

35 679,51 zł

4. Mienie pracownicze

7 000,00 zł

11. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek usługowo-biurowy

Suma
ubezpieczenia
1 633 580,00 zł

2. Garaż blaszak-kontener

18 730,00 zł

3. Wyposażenie i urządzenia

38 534,00 zł

4. Mienie pracownicze

15 500,00 zł

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1982

Cegła

betonowe

Betonowy

Papa

1986

Blacha

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

drewniane
belki

drewno

blacha

beton

drewno

blacha

beton

drewno

blacha

blacha

12. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
5 500,00 zł

13. Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

1. Budynek mieszkalny

1 960 000,00 zł

1901

Budynek mieszkalny

502 000,00 zł

1983

Materiał
ścian
cegła,
słupy z
desek
cegła

Budynek mieszkalny*

302 738,01 zł

b.d.

cegła

Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Suma
ubezpieczenia

str. 24 z 51

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Nr sprawy:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
BPM.ZZP.271.00.2011
Załącznik nr 1 do specyfikacji – dla Zadania I

2. Zabudowania pomocnicze
Garaż

3 190,00 zł

1965

4 250,00 zł

1997

3. Wyposażenie i urządzenia

62 429,00 zł

4. Mienie pracownicze

31 500,00 zł

Wersja:

1.

14. Pałac Młodzieży
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek

Suma
ubezpieczenia
2 021 200,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

94 803,00 zł

3. Mienie pracownicze

25 000,00 zł

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

b.d.

cegła

beton

beton

blacha

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

1973

cegła

beton

beton

Pokrycie
dachu
papa
powlekana

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
ścian
cegła

Materiał
stropodachu
drewniane
belki

Pokrycie
dachu

ok.1935

Materiał
stropów
drewniane
belki

15. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Wyposażenie i urządzenia
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
26 265,00 zł
4 500,00 zł

16. Żłobek Miejski
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek Żłobka*

Suma
ubezpieczenia
1 798 555,13 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

32 813,65 zł

3. Mienie pracownicze

14 500,00 zł

17. Miejskie Przedszkole nr 1
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Wyposażenie i urządzenia
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
11 583,90 zł
6 500,00 zł

18. Miejskie Przedszkole nr 3
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek przedszkola
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
618 600,00 zł

blacha

11 056,35 zł
7 500,00 zł

19. Miejskie Przedszkole nr 7
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia
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1. Budynek przedszkolny
Wyposażenie i urządzenia
2. Mienie pracownicze

1.

Wersja:

brak
danych

cegła

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1977

beton

beton

nie dotyczy

papa

Suma
ubezpieczenia
6 000,00 zł

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Suma
ubezpieczenia
6 100,00 zł

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1936

cegła

drewniane

drewniane

blacha

Rok
budowy
cegła

Materiał
ścian
beton

Materiał
stropów
beton

Materiał
stropodachu
papa

Pokrycie
dachu
cegła

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1898

cegła

-

-

blacha

340 000,00 zł

drewniane+wylewka

drewniane

blacha

2 920,00 zł
5 500,00 zł

20. Miejskie Przedszkole nr 14
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek przedszkolny
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
1 653 200,00 zł
4 758,00 zł
17 000,00 zł

21. Miejskie Przedszkole nr 18
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Mienie pracownicze
22. Miejskie Przedszkole nr 20
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Wyposażenie i urządzenia
2. Mienie pracownicze

15 000,00 zł

23. Miejskie Przedszkole Integracyjne
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek przedszkolny

Suma
ubezpieczenia
600 000,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

4 044,30 zł

3. Mienie pracownicze

9 000,00 zł

24. Zespół Przedszkoli
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek przedszkolny

Suma
ubezpieczenia
1 588 000,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

12 000,00 zł

3. Mienie pracownicze

14 500,00 zł

25. Gimnazjum nr 11
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny

Suma
ubezpieczenia
2 134 000,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

14 750,00 zł

3. Mienie pracownicze

26 500,00 zł
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1.

Wersja:

26. Szkoła Podstawowa nr 2
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
Budynek administrowany i
użytkowany w części
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
4 804 000,00 zł
1 095 600,00 zł

Rok
budowy
18811882

Materiał
ścian

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

cegła

Materiał
stropów
betonowe,
drewniane

-

blacha, papa

1992

cegła

betonowe

-

blacha

Rok
budowy

Materiał
ścian

1952

cegła

ok.1920

cegła

Materiał
stropów
strop
akermanna
strop
akermanna

Materiał
stropodachu
krokwie
drewniane
krokwie
drewniane

Pokrycie
dachu
blachodachówka
blachodachówka

Rok
budowy
1964

Materiał
ścian
cegła

Materiał
stropów
betonowe

Materiał
stropodachu
betonowe

Pokrycie
dachu
papa

Rok
budowy
1967

Materiał
ścian
beton

Materiał
stropów
murowaniec

Materiał
stropodachu
beton

Pokrycie
dachu
papa

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropodachu

1897

cegła
pełna

Materiał
stropów
część
drewniana,
część WPS

Pokrycie
dachu
część
dachówka,
część blacha

87 046,00 zł
37 000,00 zł

27. Szkoła Podstawowa nr 3
Lp.
1.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynek szkoły główny
Budynek szkoły pomocniczy

2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
4 073 620,00 zł
851 980,00 zł
26 000,00 zł

28. Szkoła Podstawowa nr 6
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
4 490 000,00 zł
17 500,00 zł

29. Szkoła Podstawowa nr 7
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
8 200 000,00 zł
6 482,00 zł
31 500,00 zł

30. Szkoła Podstawowa nr 8
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
7 094 000,00 zł

drewniane
belki

269 487,00 zł
25 000,00 zł

31. Szkoła Podstawowa nr 9
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia
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Budynek szkolny (stara część/nowa
1.
część)

3.

Tablica pamiątkowa wkuta w
kamień upamiętniający 100-lecie
Wyposażenie i urządzenia

4.

Mienie pracownicze

2.

5 813 240,00 zł 1911/1964 cegła pełna

1.

Wersja:

częściowo
betonowy na
belkach
stalowych,
częściowo
drewnianych

-

więźba
drewniana
pokryta
dachówką

5 000,00 zł 23.04.2009 Kamień/głaz
5 721,80 zł
24 500,00 zł

32. Szkoła Podstawowa nr 11
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
Sala gimnastyczna
2. Platforma dla niepełnosprawnych
3. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
862 000,00 zł
778 000,00 zł

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1968

beton

-

betonowy

papa

2002

cegła

murowany

-

blacha

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1965

cegła

murowane

murowane

blacha

1945

cegła

murowane

drewno

dachówka

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1 866,44 zł
12 000,00 zł

33. Szkoła Podstawowa nr 14
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
Budynek szkolny-filia
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
8 060 000,00 zł
202 000,00 zł
14 000,00 zł

34. Szkoła Podstawowa nr 17
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Budynek szkolny

2 474 320,00 zł

1978

Hala sportowa*

2 060 000,00 zł

2007

1.

2. Ogrodzenie
Oświetlenie

107 639,12 zł

3. Wyposażenie i urządzenia

178 121,00 zł

4. Mienie pracownicze

cegła
płyta
płyta
blacha
konstrukcja metalowo-stalowa, wypełnienie ścian
szczytowych klinkier i styropian, na ścianach bocznych
płyta GKF gips.kart, dach kryty płytami warstwowymi,
styropian i blacha

4 661,02 zł
12 500,00 zł

35. Szkoła Podstawowa nr 18
Lp.
1.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynek szkolny
Adaptacja sal na gabinety
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Rok
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str. 28 z 51

Materiał
Materiał
Materiał
ścian
stropów
stropodachu
beton,
płyty
beton
cegła
wielobetonowe

Pokrycie
dachu
papa

Ubezpieczenie majątku i interesów Miasta Nowego Sącza wraz z jednostkami
organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Nr sprawy:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
BPM.ZZP.271.00.2011
Załącznik nr 1 do specyfikacji – dla Zadania I

2. Ogrodzenie

23 569,88 zł

3. Wyposażenie i urządzenia

34 160,00 zł

4. Mienie pracownicze

37 000,00 zł

1.

Wersja:

36. Szkoła Podstawowa nr 20
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
10 552 000,00 zł

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1992

cegła

beton

stalowe

blacha

Rok
budowy

Materiał
ścian
cegła,
beton
cegła,
beton

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

beton

beton

blacha

beton

-

blacha

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Pokrycie
dachu

1953

cegła

murowane,
betonowe

Materiał
stropodachu
murowane,
betonowe,
drewniane
belki

Rok
budowy

Materiał
ścian
cegła,
beton

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

betonowe

betonowe

papa

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

179 974,43 zł
39 500,00 zł

37. Szkoła Podstawowa nr 21
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

1. Budynek szkolny*

5 016 745,01 zł

1998

Hala sportowa

2 800 000,00 zł

2004

2. Wyposażenie i urządzenia

24 223,10 zł

3. Mienie pracownicze

42 500,00 zł

38. Gimnazjum nr 2
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny

Suma
ubezpieczenia
4 056 200,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

16 904,26 zł

3. Mienie pracownicze

31 000,00 zł

blacha

39. Gimnazjum nr 3
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
7 316 400,00 zł

1979

23 000,00 zł

40. Gimnazjum nr 5
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny

Suma
ubezpieczenia
12 050 000,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

94 906,53 zł

3. Mienie pracownicze

44 000,00 zł
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41. Gimnazjum nr 6
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
1 924 000,00 zł

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1962

cegła

betonowe

-

dachówka

Materiał
ścian
cegła

Materiał
stropów
drewniane

Materiał
stropodachu
drewniany

Pokrycie
dachu
blacha

cegła

żelbeton,
drewno

drewniany

blacha

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1983

cegła

betonowe

beton

papa

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Pokrycie
dachu

1995

cegła,
beton,
kamień

beton, belki
drewniane

Materiał
stropodachu
płyty
żelbetonowe,
podpory
murowane z
cegły

Rok
budowy

Materiał
ścian

brak
danych

cegła

5 000,00 zł
16 000,00 zł

42. Zespół Szkół nr 1
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia
Budynek szkolny

1.
Budynek internatu
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

Suma
Rok
ubezpieczenia
budowy
6 540 000,00 zł ok. 1850
1992 1 898 000,00 zł remont
gen.
140 085,00 zł
63 500,00 zł

43. Zespół Szkół nr 2
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
2 214 100,00 zł
28 500,00 zł

44. Zespół Szkół nr 3
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny

Suma
ubezpieczenia

2 277 000,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

57 130,15 zł

3. Mienie pracownicze

35 500,00 zł

papa
dachowa

45. Zespół Szkół nr 4
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
4 252 000,00 zł
28 500,00 zł

46. Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych
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Lp.

1.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Rok
budowy

Materiał
ścian
cegła,
pustak

Materiał
stropów
gęstożebr
owy DZ-3

Materiał
stropodachu
gęstożebrow
y DZ-3
konstrukcja
drewniana +
płyty
żelbetowe
płyty żelbet.
prefabr.
płyty żelbet.
prefabr. +
dach drewno

Pokrycie
dachu

-

żelbetowy

papa

-

gęstożebrow
y typu DZ

papa

Budynek administracyjnoszkoleniowy "A"

592 200,00 zł

1968

Budynek szkoleniowy "B"

524 000,00 zł

1972

drewniane
szkieletowe

-

Budynek szkoleniowy "C"

396 800,00 zł

1966

pustaki
betonowe

-

Budynek szkoleniowy "D"

418 000,00 zł

1968

pustaki
betonowe

-

6 000,00 zł

1966

40 000,00 zł

1967

234 000,00 zł

1962

Portiernia "E"
Pedagog i służba medyczna "F"
Budynek magazynowy "G"

Budynek szkoleniowy "H" +
dobudowa

Budynek gospodarskokonserwatorski "I"

pustaki
betonowe
pustaki
betonowe
cegła i
bloczki pgs

1 468 000,00 zł 1977/1999

1.

Wersja:

bloki pgs +
cegła,
pustaki
ceramiczne
K065-Zw,
cegła

prefabryk
prefabrykowa
owany typ
ny typ DZ-3
DZ-3
żelbetowy;
więźba
drewniana +
żelbetowe
zadaszenie
schodów
zewn.

papa

papa

papa
papa,
blacha
falista

papa

papa;
blacha
falista

9 240,00 zł

1962

cegła

-

żelbetowy

papa

Magazyn paliw

36 000,00 zł

1966

betonowe
elem.
Ogrodz.

-

konstrukcja
stalowa

płyty
azbestowocementowe

Wiata na sprzęt

3 481,57 zł

1975

4 267,72 zł

1962

3 959,84 zł

1973

Łapacz błota

20 058,66 zł

1973

Ogrodzenie

2 366,61 zł

1974

Hydrofor

6 167,37 zł

1975

Oświetlenie terenu

21 407,12 zł

1974

Ogrodznie magazynu głównego

19 178,60 zł

1988

Barak metalowy

2 225,14 zł

1991

Barak kontener

1 466,47 zł

1991

Barak kontener

1 466,47 zł

1991

2. Oświetlenie placu
Myjnia samochodowa

3. Wyposażenie i urządzenia

28 877,08 zł

4. Mienie pracownicze

34 000,00 zł

47. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia
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1. Budynek szkolny
Budynek mieszkalny
Garaż
3. Mienie pracownicze

1.

Wersja:

4 470 000,00 zł

1967

cegła

belki

betonowy

540 000,00 zł

1968

cegła

belki

betonowy

papa
termozgrzewalna
blacha

43 200,00 zł

1990

pustaki

belki

betonowy

papa

Rok
budowy
1994

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

36 500,00 zł

48. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny

Suma
ubezpieczenia
5 200 000,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

32 098,00 zł

3. Mienie pracownicze

33 000,00 zł

49. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 3
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
1 961 440,00 zł
15 000,00 zł

50. Zespół Szkół Budowlanych
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Budynek szkolny - część stara

1 858 840,00 zł

1936

cegła

drewniany

żelbetowy

blacha

1. Budynek szkolny - część nowa

2 227 720,00 zł

1989

cegła

żelbetowy

żelbetowy

blacha

Pawilon szkolny

692 720,00 zł

1972

cegła

żelbetowy

żelbetowy

blacha

Gabinet lekarski

68 000,00 zł

1976

cegła

drewniany

żelbetowy

papa

Kotłownia*

357 973,55 zł

1999

cegła

żelbetowy

żelbetowy

dachówka

Sala gimnastyczna*

740 389,00 zł

2000

cegła

żelbetowy

stalowy

blacha

Budynek warsztatów szkolnych

198 018,00 zł

1965

cegła

drewniany

drewniany

papa

41 580,00 zł

1986

cegła

żelbetowy

-

papa

143 460,00 zł
3 647,80 zł

1992

cegła

-

żelbetowy

eternit

Rok
budowy
1926

Materiał
ścian
cegła

Materiał
stropów
drewniane

Materiał
stropodachu
żelbet

Pokrycie
dachu
blacha

Wiata
Budynek składowo-magazynowy
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

44 500,00 zł

51. Zespół Szkół Ekonomicznych
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek dydaktyczny
2. Ogrodzenie
3. Wyposażenie i urządzenia
4. Mienie pracownicze

Załącznik nr 1 do specyfikacji
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Wersja:

52. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
Budynek internatu
2. Stacja Trafo

Suma
ubezpieczenia
6 880 000,00 zł

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

1965

cegła

-

beton

b.d.

4 540 000,00 zł

1963

cegła

betonowy

-

blacha

9 186,00 zł

1986

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

cegła

Materiał
stropów
drewniana
konstrukcja

-

dachówka

żelbetowe

-

blacha

-

typu DZ-3

cegła

drewniane

-

cegła

żelbetowe
oraz
drewniane
belkowe

-

3. Wyposażenie

44 055,00 zł

4. Mienie pracownicze

50 500,00 zł

53. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

Budynek główny - szkoła

4 534 400,00 zł

b.d.

Budynek dobudowany - szkoła

2 737 400,00 zł

b.d.

Sala gimnastyczna

890 300,00 zł

b.d.

Budynek filii - szkoła

885 400,00 zł

b.d.

1.

Budynek internatu

3 666 120,00 zł

2. Wyposażenie i urządzenia

67 662,00 zł

3. Mienie pracownicze

58 500,00 zł

b.d.

pustak
"max" +
cegła
bloki
betonowe

papa na
lepiku
blacha
trapezowa
dachówka,
blacha

54. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Budynek szkolny
Budynek Sali gimnastycznej*
2. Ogrodzenie
3. Wyposażenie i urządzenia
4. Mienie pracownicze

Suma
Rok
ubezpieczenia
budowy
7 013 440,00 zł
1930
2 853 847,30 zł

Materiał
ścian
cegła

2006

cegła/beton

Rok
budowy

Materiał
ścian
słupy
nośne,
suporex
słupy
nośne,
suporex

Materiał
Materiał
stropów
stropodachu
beton/drewno
-

beton

Pokrycie
dachu
blacha
blacha

74 550,74 zł
147 353,00 zł
41 500,00 zł

55. Zespół Szkół Samochodowych
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

1.
Budynek szkolny

8 480 000,00 zł

1967

Budynek warsztatu

1 800 000,00 zł

1967
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Wersja:

1.

1 620 000,00 zł

1968

słupy
nośne,
suporex

akermana

Pracownia samochodowa

109 800,00 zł

1982

pustak

-

Diagnostyka warsztatu I

142 000,00 zł

1968

pustak

-

Stacja obsług

560 000,00 zł

1968

pustak

-

Diagnostyka warsztatu II

260 000,00 zł

1990

pustak

-

Biuro obsługi klienta

224 000,00 zł

1968

pustak

-

116 440,50 zł

1969

711,30 zł

1967

1 467,70 zł

1987

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

4 908 400,00 zł

1958

cegła

-

beton

Pokrycie
dachu
styropapa,
blacha

245 346,00 zł

1958

pustak

-

beton

papa, blacha

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

1967

cegła,
suporex

betonowe

beton

1967

cegła,
suporex

betonowe

beton

Pokrycie
dachu
blacha,
więźba
drewniana
blacha,
więźba
drewniana

Budynek produkcyjny

2. Boisko sportowe
Zabudowa oświetlenia
Wyłapywacz piłek
3. Wyposażenie i urządzenia

więźba
dachowa
żelbetonowa
więźba
dachowa
żelbetonowa
więźba
dachowa
żelbetonowa
więźba
dachowa
żelbetonowa
więźba
dachowa
żelbetonowa
więźba
dachowa
żelbetonowa

blacha

papa

blacha

papa

papa

papa

111 351,48 zł

4. Mienie pracownicze

67 000,00 zł

56. Warsztaty Szkolne ZS Samochodowych
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
8 000,00 zł

57. Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Hala główna (dydaktyczno1. administracyjny)
Budynek magazynu (dydaktycznomagazynowy)
2. Wyposażenie i urządzenia

Suma
ubezpieczenia

596 397,00 zł

3. Mienie pracownicze

21 500,00 zł

58. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia

1.
Szkoła nr 12, G 7
2 704 000,00 zł
Łącznik
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1.

Wersja:

blacha,
więźba
drewniana
blacha,
więźba
drewniana

Internat

5 172 000,00 zł

1967

cegła,
suporex

betonowe

beton

Szkoła nr 5, G 7

1 926 800,00 zł

2006

pustaki,
cegła
MAX

betonowe

beton

Rok
budowy
brak
danych

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

cegła

drewno

drewno

blacha

1977

beton

-

murowany

papa

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Rok
budowy

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Suma
Rok
ubezpieczenia
budowy
7 500,00 zl

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

Suma
ubezpieczenia
20 000,00 zł

Materiał
ścian

Materiał
stropów

Materiał
stropodachu

Pokrycie
dachu

2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

234 524,00 zł
94 000,00 zł

59. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Budynek przeznaczony do
1. gimnastyki korekcyjnej
Budynek - zajęcia sportoworekreacyjne
2. Wyposażenie i urządzenia
3. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
634 680,00 zł
460 000,00 zł
10 000,00 zł
10 000,00 zł

60. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Wyposażenie i urządzenia
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
72 783,11 zł
2 500,00 zł

61. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Wyposażenie i urządzenia
2. Mienie pracownicze

Suma
ubezpieczenia
15 629,00 zł
22 500,00 zł

62. Zespół Świetlic Środowiskowych
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Mienie pracownicze
Mienie osobiste członków OSP
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

1. Mienie osobiste

Rok
budowy

Mienie pracownicze – 500,00 zł / 1 os. (ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka)
Mienie osobiste członków OSP – 500,- zł / 1 os. (ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka)
Suma ubezpieczenia budynków podana jest w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej z
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Wersja:

1.

wyjątkiem budynków oznaczonych „*”, która podane jest w wartości księgowej brutto (KB) oraz
pustostanów wykazanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej oznaczonych „**” która także jest
podana w wartości KB. Przy szacowaniu uwzględniono powierzchnię użytkową i zastosowano cenę
odbudowy 1 m² w kwocie:
2 000 zł dla budynków administracyjno –biurowych, mieszkalnych, szkół, internatów itp.,
1 000 zł dla budynków oznaczonych „***” wykazanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej
800 zł dla budynków garażowych wykazanych przez WGK
600,- zł dla gospodarczych, magazynowych, garażowych i podobnych
oraz wycena dokonana przez Zamawiającego w pozycjach z opisem „(wycena)” w wykazie budynków
Urzędu Miasta
Suma ubezpieczenia budowli oraz maszyn, urządzeń i wyposażenia jest podana w wartości
księgowej brutto.
Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (stolarka
okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy itp.)
Stan techniczny większości budynków jest średni lub zadawalający, części dobry.
Wszystkie przeglądy techniczne wykonywane są zgodnie z prawem budowlanym.
3. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 500 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne).
Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
4. Ubezpieczenie środków obrotowych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 50 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne), wg
kosztów zakupu lub wytworzenia
5. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 150 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne),
wg wartości nominalnej
6. Ubezpieczenie środków niskocennych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 2 500 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne),
wg szacunkowej wartości odtworzeniowej nowej
7. Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych systemem pierwszego ryzyka
Suma ubezpieczenia: 300 000,- zł (obejmuje wszystkie wymienione wyżej jednostki organizacyjne),
wg szacunkowej wartości rzeczywistej
8. Limity odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do szkód wskutek kradzieży z
włamaniem i rabunku
Lp.
1
2
3
3
4

Przedmiot ubezpieczenia

400 000,00
30 000,00
100 000,00
30 000,00
150 000,00

Maszyny, urządzenia i wyposażenie
Środki obrotowe
Środki niskocenne
Gotówka od kradzieży z włamaniem
Gotówka od rabunku w lokalu
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150 000,00

Gotówka w transporcie (RP)

9. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotów szklanych: 50 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia
10. Warunki szczególne obligatoryjne:
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z wyłączeniem graffiti, z limitem odszkodowawczym
50 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia (nie dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku)
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia danego
rodzaju mienia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
• Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód z zastrzeżeniem, że termin zgłoszenia szkody
Ubezpieczycielowi z ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku wynosi 3 dni od daty
zaistnienia szkody lub powzięcia przez Ubezpieczającego / Ubezpieczonego informacji o jej powstaniu
• Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
• Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od kradzieży włamaniem i rabunku o ryzyko wandalizmu i
dewastacji maszyn, urządzeń i wyposażenia, środków obrotowych i środków niskocennych, z limitem
odszkodowawczym 500 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych
• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów (nie dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z
włamaniem i rabunku)
• Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
• Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 17 m/s
• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie osób trzecich do sumy 100 000,- zł z zastrzeżeniem,
że w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku limit odszkodowawczy wynosi
50 000,- zł
• Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie z limitem odszkodowawczym 20% wartości szkody
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza redukcyjna, udział własny – brak
• Franszyza integralna – 200,- zł, z wyjątkiem ubezpieczenia przedmiotów szklanych od stłuczenia,
gdzie franszyza integralna wynosi 50,- zł
11. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej z limitem odszkodowawczym 12 000 000,- zł na jedno i
wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
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• Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu z limitem odszkodowawczym 1 000 000,- zł na jedno
i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu
otaczającym
• Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
• Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli, z limitem
odszkodowawczym 20 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
• Przyjęcie podanej klauzuli dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym 50 000,- zł na jedno i
wszystkie zdarzenia, z podlimitem 10 000,- zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania, w tym
graffiti (nie dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku)
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście sumy
ubezpieczenia do 10%
• Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów, z limitem
odszkodowawczym 20 000,- zł w rocznym okresie ubezpieczenia
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,- zł (wspólnym z limitem w
ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
• Zniesienie franszyzy integralnej
II. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
1. Przedmiot ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego w myśl przepisów prawa
odpowiedzialność cywilna wynikająca z czynów niedozwolonych (deliktowa), niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowa) oraz w przypadku odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i kontraktowej odpowiedzialność pozostająca w zbiegu (art. 443 k.c. i następne) za szkody
wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności i wykorzystywanym w tej działalności mieniem
(posiadanym i użytkowanym), za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, z
których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń.
Definicje:
• wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa
• 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
2. Wymagany zakres ubezpieczenia: szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością,
posiadanym, użytkowanym i/lub administrowanym mieniem, wykorzystywanym w tej działalności we
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wszystkich jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury, w tym za szkody wynikłe z wadliwego
wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po
przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub usług oraz szkody w związku z
zarządzaniem przez Prezydenta Miasta za pośrednictwem Miejskiego Zarządu Dróg drogami
publicznymi (488 odcinków dróg krajowych, powiatowych, gminnych i wewnętrznych o łącznej
długości 287,969, w tym dróg o nawierzchni nieutwardzonej 65,058 km, 109 obiektów mostowych, w
tym 44 mosty, wiadukty, tunele i kładki dla pieszych oraz 65 przepustów), a także drogami
wewnętrznymi, w szczególności:
a) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem władzy publicznej na warunkach
przedstawionych poniżej, z podlimitem 200 000,- zł w każdym rocznym okresie ubezpieczenia –
zakres preferowany
b) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją urządzeń
wod. – kan. i c.o., bez podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia,
c) rozszerzona o szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie,
zwłaszcza wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, z podlimitem 300 000,- zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
d) rozszerzona o szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego,
którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa do regresu, bez
podlimitu, do sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia,
e) rozszerzona o 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 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 19 poz. 115 z późn. zm.),
głównie w art. 20,21 i 40, a także w innych przepisach prawnych, 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 zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość nawierzchni),
letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem nawierzchni chodników spowodowanym
zaśmieceniem) oraz namułami,
•
spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie
drogowym,
•
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, 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,
•
wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia
odprowadzające wodę z pasa drogowego,
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•
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 zimowego 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 jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia,
f) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem) produktów
żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez okolicznościowych
przez
wszystkie
jednostki
organizacyjne
(OC
za
produkt),
z
podlimitem
400 000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
g) rozszerzona o szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu
objętych jedną umową ubezpieczenia, z podlimitem 300.000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
h) rozszerzona o szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych, z których
ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej
formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 400 000,-zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia,
i) rozszerzona o szkody w rzeczach przyjętych na przechowanie (OC szatni), z podlimitem 50 000,- zł
na wszystkie zdarzenia i 10 000,- zł na jedno zdarzenie w odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń
dozorowanych przez wyznaczone osoby i/lub zamykanych na czas pomiędzy wydawaniem i
przyjmowaniem
przechowywanych
rzeczy
oraz
z
podlimitem
10 000 zł na wszystkie zdarzenia i 1 000 zł na jedno zdarzenie w odniesieniu do innych miejsc
przechowywania rzeczy
j) obejmująca szkody rzeczowe w pojazdach należących do pracowników ubezpieczonego lub
innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, z podlimitem 300 000,- zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
k) rozszerzona o szkody wyrządzone przez organizatora imprez masowych, np. kulturalnych,
sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających
ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Finansów, z podlimitem 400 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia,
l) obejmująca szkody wyrządzone przez jednostki organizacyjne, w szczególności placówki
oświatowe, w związku z wynajmem sal gimnastycznych, klasowych, holu lub innych pomieszczeń w
celu organizacji zabaw (sylwestrowych, karnawałowych), kiermaszów np., bez podlimitu, do sumy
gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia,
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m) rozszerzona o szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z podlimitem
200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia
n) rozszerzona o szkody powstałe w mieniu ruchomym podczas wykonywania obróbki, naprawy
czyszczenia lub innych podobnych usług, z podlimitem 400 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia
o) rozszerzona o szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym
przez ubezpieczonego, z podlimitem 400 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym
okresie ubezpieczenia
p) rozszerzona o odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek przeniesienia choroby zakaźnej i
zakażeń, w tym zakażenia wirusem HIV i wirusami hepatotropowymi powodującymi WZW, zwłaszcza
w związku z działalnością Domów Pomocy Społecznej, z podlimitem odszkodowawczym 50 000,- zł
na jedno i wszystkie zdarzenia
q) rozszerzona o odpowiedzialność za szkody będące następstwem pobrania, przechowania lub
przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych, zwłaszcza w związku z działalnością Domów
Pomocy Społecznej, z podlimitem odszkodowawczym 50 000,- zł na wszystkie i pojedyncze zdarzenie
r) rozszerzona o szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym
z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, jeżeli
przyczyną
zalań
był
ich
zły
stan
techniczny,
nieszczelną
stolarkę
okienną
i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek
zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek
niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku, z
podlimitem 200 000,- zł na zalania i 100 000,- zł na przepięcia na jedno i wszystkie zdarzenia
s) obejmująca szkody wyrządzone w związku z posiadaniem 558 lokali mieszkalnych i 96 lokali
użytkowych, będących własnością Miasta, w tym: 550 lokali mieszkalnych w 92 budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych oraz 8 własnościowych lokali mieszkalnych w 8 budynkach Grodzkiej Spółdzielni
Mieszkaniowej, a także w związku z posiadaniem lokali mieszkalnych, będących własnością Skarbu
Państwa, w tym: 29 lokali w 8 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych oraz 1 lokal w Grodzkiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Sączu.
t) rozszerzona o 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
30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz.
U. Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.), z podlimitem 400 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
3. Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 500 000,- zł
4.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Warunki szczególne obligatoryjne
Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC
Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
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•
•
•
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5.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
Franszyza integralna – brak (nie dotyczy ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy
publicznej)
Franszyza redukcyjna – 150,- zł wyłącznie w szkodach rzeczowych, w szkodach osobowych - brak
(nie dotyczy OC pracodawcy, gdzie franszyza redukcyjna jest równa wysokości świadczenia ZUS)
Udział własny - brak
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa
Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Rozszerzenie ubezpieczenia o OC z tytułu wykonywania władzy publicznej w zakresie
określonym niżej, z podlimitem 200 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia
Franszyza redukcyjna – zniesiona

Warunki ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej
DEFINICJE
• Niezgodność z prawem – niezgodność z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz
aktami o charakterze wewnętrznym, o ile mają one na celu ochronę interesów jednostki i tworzą dla
tych podmiotów uprawnienia
• Ubezpieczający – jednostka samorządu terytorialnego, osoba prawna utworzona przez jednostkę
samorządu terytorialnego lub związek utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego.
• Ubezpieczony – jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca władze
publiczne z mocy prawa (zadania własne) lub na podstawie porozumienia (zadania zlecone).
• Wykonywanie władzy publicznej – działanie lub zaniechanie ubezpieczonego o charakterze
władczym, porządkowym lub organizacyjnym mieszczące się w kompetencjach organów władzy
publicznej.
• Udział własny – określony procentowo i/lub kwotowo w polisie udział ubezpieczonego w każdej
szkodzie,
• Osoby na stanowiskach kierowniczych – wójt, burmistrz, prezydent, starosta, marszałek
województwa, kierownicy jednostek organizacyjnych, członkowie zarządu oraz osoby uprawnione do
reprezentowania osób prawnych wykonujących władzę publiczną.
• Szkoda – czysta strata finansowa, przez którą należy rozumieć szkodę niewynikającą ze szkody
rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej. Szkoda obejmuje utratę rzeczy, w tym utratę
możliwości korzystania z rzeczy i ich konsekwencje.
• Wypadek ubezpieczeniowy – powstanie czystej straty finansowej
ZAKRES UBEZPIECZENIA
1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jeżeli ubezpieczony na podstawie obowiązujących
przepisów prawa jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej wskutek :
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• działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej,
• wydania niezgodnej z prawem ostatecznej decyzji administracyjnej,
• wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego,
• nie wydania decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym
obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa,
• wyrządzone wskutek nie uchwalenia przez jednostkę samorządu terytorialnego planu
zagospodarowania przestrzennego
2. Ubezpieczyciel odpowiada ponadto za szkody wyrządzone przez :
• działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli miało miejsce w sytuacji, w której
poszkodowany ze względu na warunki utworzone przez wykonywanie władzy publicznej w żaden
sposób przeciwstawić się nie mógł,
• zgodne z prawem działanie związane z wykonywaniem władzy publicznej, jeżeli przemawiają za
tym dozwolone przez prawo względy słuszności.
3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie jest uzależniona od przypisania winy bezpośredniemu
sprawcy szkody. Ubezpieczyciel nie jest wolny od odpowiedzialności także w przypadku, gdy nie
można ustalić bezpośredniego sprawcy szkody lub gdy bezpośrednim sprawcą szkody jest organ
kolegialny.
SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA
1. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest określona w polisie suma gwarancyjna.
2. Każda wypłata odszkodowania zmniejsza sumę gwarancyjną z dniem wypłaty odszkodowania.
3. Na wniosek Ubezpieczającego suma gwarancyjna za opłatą dodatkowej składki może zostać
podwyższona w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia.
4. Jeżeli suma gwarancyjna wyczerpie się wskutek wypłat odszkodowań przed końcem okresu
ubezpieczenia to umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu
5. Składka ubezpieczeniowa jest określona w polisie i jest płatna zgodnie z postanowieniami polisy.
WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody :
1) majątkowe, których wielkość nie przekracza 400 euro (franszyza integralna),
2) wyrządzone umyślnie przez osoby na stanowiskach kierowniczych oraz kierowników jednostek
organizacyjnych gminy,
3) związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych,
4) powstałe wskutek wadliwej organizacji w zakresie ochrony zdrowia,
5) powstałe na skutek działania promieniowania jonizującego,
6) potencjalne, związane z wydaniem niezgodnych z prawem aktów normatywnych, ostatecznych
decyzji administracyjnych lub z nie wydaniem aktu prawnego lub ostatecznej decyzji
administracyjnej w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa.
WARTOŚĆ SZKODY
1. Jeżeli o wielkości odszkodowania lub/i zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku lub
organ administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie powiększone o obciążające Ubezpieczonego koszty postępowania.
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2. Do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej, o ile
ich rozmiar i zakres został uzgodniony z Ubezpieczycielem, do wysokość limitu określonego w
polisie kwotowo lub jako procent sumy gwarancyjnej.
3. Jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej o
przyznanie odszkodowania lub/i zadośćuczynienia, wartość szkody jest określana przez
Ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach roszczenia
poszkodowanego pod warunkiem, że określenie wielkości szkody nie jest uzależnione od
orzeczenia sadu lub decyzji organu administracji publicznej.
WYPŁATA ODSZKODOWANIA
1. W przypadku określonym w pkt. 1 rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji
organu administracji publicznej.
2. Jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego informacje i
dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie czekając na
zakończenie się postępowania sądowego lub administracyjnego, Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie w terminie ustalonym w pkt. 3 z uwzględnieniem pkt. 4 i 5. Powyższe
postanowienia odnoszą się per analogiem do bezspornej części odszkodowania.
3. W przypadku określonym w pkt. 3 rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody.
4. Jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody niezbędnych do przyznania i ustalenia wielkości
odszkodowania napotyka istotne utrudnienia Ubezpieczyciel powiadomi Ubezpieczającego na
piśmie o ich przyczynach i planowanym terminie zakończenia postępowania likwidacyjnego.
5. W przypadku określonym w pkt. 4 wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od wyjaśnienia
wszystkich niezbędnych okoliczności, nie później niż w ciągu 90 dni od przyjęcia zgłoszenia
szkody.
III. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
1. Wymagany zakres ubezpieczenia:
Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym
huraganu, działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np.
kradzież z włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych
sprawców, niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie) obejmujące
poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta,
koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego),
rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania, nośniki danych oraz zwiększone koszty
działalności nieproporcjonalne.
Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP
sprzęt przenośny - Europa
2. Przedmiot i system ubezpieczenia:
•
sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny systemem sum stałych,
•
koszt odtworzenia danych – systemem pierwszego ryzyka
•
licencjonowane oprogramowanie – systemem pierwszego ryzyka
•
wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka
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•
zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego
przeprogramowania; tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego)
systemem pierwszego ryzyka
Koszt odtworzenia danych
Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł
Oprogramowanie
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł
Wymienne nośniki danych
Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł
Zwiększone koszty działalności
Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł
3.Ubezpieczenie od szkód materialnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
1.
2.
1.
2.

1. Urząd Miasta
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt el. stacjonarny (także w użytkowaniu innych jednostek
organizacyjnych) - projekty i programy: ZPORR, Nowoczesna Szkoła
Zawodowa, Kxetanes, Rozwiń skrzydła, Mechanizm Norweski
Sprzęt elektroniczny stacjonarny w świetlicach środowiskowych Helena i
Piątkowa
Sieci komputerowe, światłowody itp.
Łącze geodesy piconet (Laser Rynek 5)
Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne, plotery
Kserokopiarki, urządzenia wielofunkcyjne (także w użytkowaniu innych
jednostek organizacyjnych) - projekty i programy: ZPORR, Nowoczesna
Szkoła Zawodowa, Kxetanes, Rozwiń skrzydła, Mechanizm Norweski
Sprzęt należący do MSWiA w użytkowaniu Urzędu Miasta - Wydział
Spraw Obywatelskich, ul. Szwedzka 2
Centrale, faksy, terminale GSM, systemy komunikacji, telefony
Urządzenia monitoringu
System sygnalicazji pożaru, systemy i urządzenia alarmowe
Urządzenia klimatyzacji (klimatyzatory, agregat chłodniczy, kurtyny
powietrzne itp)
Urządzenia Centralnego Systemu Alarmowania Miasta
Elektr. tablica wyników
Sprzęt elektroniczny przenośny
Sprzęt el. przenośny (także w użytkowaniu innych jednostek
organizacyjnych) - projekty i programy: ZPORR, Nowoczesna Szkoła
Zawodowa, Kxetanes, Rozwiń skrzydła, Mechanizm Norweski
Telefony komórkowe
Radiotelefony, radiostacje itp.
Radiotelefony na wyposażeniu OSP "Biegonice"
2. Miejski Zarząd Dróg
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
3. Sądecki Urząd Pracy
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
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284 209,20 zł
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2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
1.
2.
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Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
6. Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
7. Dom Pomocy Społecznej, ul. Emilii Plater 20
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Lampy Bioprton
Sprzęt elektroniczny przenośny
8. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Instalacja alarmowa
Elektrokardiograf - 2 szt.
Stylizator
Sprzęt elektroniczny przenośny
9. Dom Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 155
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Aparat do masażu uciskowego
Interdynamik
Sprzęt elektroniczny przenośny
10. Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nawojowska 159A
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny sportowy
Sprzęt elektroniczny przenośny
11. Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
12. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
13. Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
14. Pałac Młodzieży
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
15. Zespół Scentralizowanej Obsługi Finansowo-Księgowej
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
16. Żłobek Miejski
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
17. Miejskie Przedszkole nr 1
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
18. Miejskie Przedszkole nr 3
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
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697 863,46 zł
50 438,33 zł
465 224,70 zł
36 096,50 zł
31 183,64 zł
39 684,45 zł
133 167,70 zł
15 665,00 zł
11 582,08 zł
67 948,35 zł
71 621,59 zł
7 740,24 zł
8 700,00 zł
3 197,00 zł
31 497,00 zł
3 340,00 zł
2 290,00 zł
12 128,00 zł
33 816,51 zł
6 060,00 zł
8 115 zł
125 510,66 zł
10 195,97 zł
40 545,90 zł
23 770,58 zł
93 051,98 zł
21 818,01 zł
67 587,81 zł
11 043,99 zł
60 192,42 zł
2 250,00 zł
6 820,51 zł
16 646,40 zł
8 026,44 zł
4 329,89 zł
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Wersja:

1.

19. Miejskie Przedszkole nr 7
1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

12 034,90 zł
3 340,00 zł
20. Miejskie Przedszkole nr 14
13 532,22 zł
4 770,00 zł
21. Miejskie Przedszkole nr 18

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

7 028,18 zł
2 699,99 zł

22. Miejskie Przedszkole nr 20
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
23. Miejskie Przedszkole Integracyjne
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
24. Zespół Przedszkoli
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
25. Gimnazjum nr 11
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
26. Szkoła Podstawowa nr 2
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
27. Szkoła Podstawowa nr 3
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
28. Szkoła Podstawowa nr 6
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
29. Szkoła Podstawowa nr 7
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
30. Szkoła Podstawowa nr 8
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
31. Szkoła Podstawowa nr 9
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
32. Szkoła Podstawowa nr 11
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
33. Szkoła Podstawowa nr 14
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
34. Szkoła Podstawowa nr 17
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
35. Szkoła Podstawowa nr 18
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5 291,27 zł
3 499,00 zł
14 120,00 zł
666,00 zł
17 180,00 zł
5 414,00 zł
179 334,71 zł
21 046,64 zł
149 170,90 zł
16 564,87 zł
198 018,75 zł
40 913,66 zł
77 779,63 zł
14 451,51 zł
95 913,00 zł
27 458,00 zł
103 400,86 zł
15 756,32 zł
102 646,36 zł
14 570,02 zł
54 171,82 zł
8 768,99 zł
48 724,58 zł
6 264,61 zł
76 314,55 zł
9 143,83 zł
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1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

Wersja:

1.

188 507,50 zł
23 019,31 zł
36. Szkoła Podstawowa nr 20
82 049,92 zł
22 713,00 zł
37. Szkoła Podstawowa nr 21
132 400,53 zł
29 616,63 zł
38. Gimnazjum nr 2
110 972,27 zł
48 112,31 zł
39. Gimnazjum nr 3
163 089,92 zł
19 608,50 zł
40. Gimnazjum nr 5
106 351,74 zł
20 619,07 zł
41. Gimnazjum nr 6

1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

108 446,51 zł
11 057,71 zł
42. Zespół Szkół nr 1

1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

208 439,67 zł
47 396,53 zł
43. Zespół Szkół nr 2

1.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny

119 893,46 zł
44. Zespół Szkół nr 3

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

195 690,97 zł
16 046,02 zł

45. Zespół Szkół nr 4
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
46. Zespół Szkół nr 5 – Specjalnych
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
47. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
48. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
49. Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 3
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
50. Zespół Szkół Budowlanych
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
51. Zespół Szkół Ekonomicznych
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
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222 726,00 zł
40 437,00 zł
160 373,48 zł
11 865,30 zł
154 500,00 zł
8 009,00 zł
94 743,41 zł
2 314,89 zł
75 638,87 zł
35 905,79 zł
204 349,60 zł
10 814,05 zł
218 034,75 zł
27 524,62 zł
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1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
1.
2.
1.
2.

Wersja:

52. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
53. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
54. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
55. Zespół Szkół Samochodowych
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
56. Warsztaty Szkolne ZS Samochodowych
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
57. Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
58. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
TOMATIS + urządzenie wspomagające
BIOFEEDBACK system EEG
Sprzęt elektroniczny przenośny
59. Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
60. Szkolne Schronisko Młodzieżowe
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
61. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny
62. Zespół Świetlic Środowiskowych
Sprzęt elektroniczny stacjonarny
Sprzęt elektroniczny przenośny

1.

332 715,72 zł
94 455,11 zł
329 073,78 zł
98 099,08 zł
210 452,00 zł
33 251,00 zł
272 436,46 zł
86 671,57 zł
79 182,00 zł
262 153,25 zł
47 996,70 zł
279 357,60 zł
248 588,86 zł
8 342,79 zł
33 056,72 zł
17 547,88 zł
1 759,99 zł
4 653,45 zł
100 655,00 zł
32 072,00 zł
7 942,59 zł
7 268,02 zł

Suma ubezpieczenia określona została w wartości księgowej brutto z wyjątkiem przedmiotów
oznaczonych „*”, których wartość ustalona została w wartości szacunkowej odtworzeniowej nowej
oraz przedmiotów deklarowanych do ubezpieczenia w okresie wykonywania zamówienia w wartości
szacunkowej odtworzeniowej nowej
4. Warunki szczególne obligatoryjne
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego bez względu na rok
produkcji
• W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania w
kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy ubezpieczenia danego przedmiotu,
przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów
naprawy z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu
opłat, a przy szkodzie całkowitej – w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i
zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej
zbliżonych parametrach technicznych
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Wersja:

1.

• W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata
odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości
poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych
wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub programów z archiwum
danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub
ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów, a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów
działalności nieproporcjonalnych – w kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej
jednak niż suma ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
• Włączenie klauzuli automatycznego pokrycia dla nowo zakupionego sprzętu w wysokości 20%
łącznej sumy ubezpieczenia we wszystkich jednostkach organizacyjnych
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych
• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń
• W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia o
szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – termin zawiadomienia o szkodzie zgodny z
podana klauzulą zgłaszania szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego w
pojazdach samochodowych
• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
• Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji
• Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych
• Franszyza integralna, franszyza redukcyjna – brak
• Udział własny 5% wartości szkody
5. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
• Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego lub klauzuli udziału w zysku
• Przyjęcie podanej klauzuli okolicznościowej
• Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
• Przyjęcie podanej klauzuli szybkiej likwidacji szkód
• Przyjęcie podanej klauzuli przeoczenia
• Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
• Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji drobnych szkód
• Przyjęcie klauzuli automatycznego pokrycia bez naliczania dodatkowej składki przy wzroście
łącznej sumy ubezpieczenia do we wszystkich jednostkach organizacyjnych do 10%
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym w rocznym okresie ubezpieczenia 10 000,- zł (wspólnym z limitem w
ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku), z franszyzą redukcyjną 500,- zł
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•

Udział własny – zniesiony
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