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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 
 

Formularz warunków 

Formularz warunków zawiera minimalne warunki, jakie muszą spełniać oferty. 

 

Ubezpieczeniem mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych objęte zostanie mienie należące do 

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie, ul. Wielicka 267. 

 

Okres ubezpieczenia: ….05.2022 r. do ….05.2023 r. 

 

Przedmiot ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych stanowią aktywa Miejskiego 

Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych  

w Krakowie, ul. Wielicka 267: 

o budynki i budowle. 

 

 

1. Zakres ubezpieczenia: 

o zakres podstawowy (FLEXA): pożar/ogień, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku 

powietrznego; 

o dodatkowy (minimum): huragan, deszcz nawalny, grad, śnieg, powódź, trzęsienie ziemi, 

zapadanie i osuwanie się ziemi, uderzenie pojazdu, wydostawanie się wody, innych cieczy lub 

pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, dym i sadza, upadek drzew, 

budynków lub budowli, szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek prowadzenia akcji 

ratowniczej; 

o przepięcie spowodowane wyładowaniem atmosferycznym lub innymi zjawiskami 

elektrycznymi uwarunkowanymi zjawiskami atmosferycznymi oraz związane z tym szkody 

następcze powstałe w ubezpieczonym mieniu. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 250.000 złotych. 

 

2. Suma ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia dla budynków i budowli ustalona jest według wartości księgowej netto na  

I kwartał 2022. 
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3. System ubezpieczenia: budynki i budowle na sumy stałe  

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) 

Budynki i budowle: 70.138.430,54 zł brutto 

 

4. Składka ubezpieczeniowa 

Składka ubezpieczeniowa zostanie opłacona w dwóch ratach (1 rata do 28.06.2022 r., 2 rata do 

28.12.2022 r.). 

 

5. Informacja o szkodowości  

Z danych uzyskanych od dotychczasowego Ubezpieczyciela wynika, że na przestrzeni ostatnich 

trzech lat Zamawiający nie zgłaszał żadnych szkód ani roszczeń z tytułu ubezpieczenia mienia od 

pożaru i innych zdarzeń losowych. 
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