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Załącznik Nr 1  do SIWZ, dotyczący części I  i II zamówienia 

  

Postanowienia wspólne i informacje ogólne dotyczące wszystkich części zamówienia 

 

A. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia/gwarancyjne i limity bądź 

podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym (w tym określone w klauzulach) oraz 

zaakceptowane przez wykonawcę w zakresie fakultatywnym (w tym określone w klauzulach), 

obowiązują w każdym 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. 

 

B. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź 

podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do 

specyfikacji jest niedopuszczalne 

 

C. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia deklarowane do ubezpieczenia, 

stanowiące własność zamawiającego (ubezpieczającego/ubezpieczonego) lub będące w jego 

posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Ubezpieczenie 

obejmuje wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje zamawiającego 

(ubezpieczającego/ubezpieczonego). W przypadku, gdy ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) 

przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania lub ograniczenie bądź zawieszenie 

ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego wymienionych w OWU 

obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą 

umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również do 

nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z 

umową ubezpieczenia. 

 

D. W przypadkach odnoszących się do zakresu ubezpieczenia oraz klauzul dodatkowych, gdy mowa 

jest o ubezpieczającym lub zamawiającym należy przez to rozumieć także wszystkie podmioty objęte 

ubezpieczeniem (ubezpieczonych), zamawiający bowiem w ramach postępowania występuje o objęcie 

ochroną ubezpieczeniową wszystkich podmiotów /jednostek organizacyjnych  zarówno w odniesieniu 

do posiadanego przez nie mienia jak i prowadzonej działalności. 

 

E. Wykaz podmiotów i jednostek organizacyjnych Powiatu Szydłowieckiego objętych zamówieniem: 

 

Zamawiający 

 

Powiat Szydłowiecki, Plac M. Konopnickiej 7, 26- 500 Szydłowiec, reprezentowany przez Zarząd 

Powiatu, wykonujący wraz z Starostwem Powiatowym, i jednostkami organizacyjnymi, a także 

innymi podmiotami zadania własne i zlecone Powiatu, określone w obowiązujących przepisach prawa 

oraz wynikające z zawartych porozumień. 

 

1. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu 

Plac M. Konopnickiej 7, 26- 500 Szydłowiec 

Liczba pracowników: 57  

Regon: 670223215 

NIP: 799-19-63-340 

PKD: 8411Z 

Opis prowadzonej działalności: administracja samorządowa 

Miejsca ubezpieczenia: Pl. M. Konopnickiej 7, ul. Kościuszki 170, ul. Staszica, 26-500 Szydłowiec, 

ul. Radomska, Orońsko, teren Powiatu Szydłowieckiego oraz lokalizację z SIWZ 
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2. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

ul. Kościuszki 39, 26- 500 Szydłowiec 

Regon: 146363873 

NIP: 799-19-68-171 

Liczba pracowników: 45, w tym nauczycieli: 35 

Ilość uczniów: 127 (średniorocznie) 

Opis prowadzonej działalności: szkoła kształcąca uczniów z lekkim, umiarkowanym i znacznym 

stopniem niepełnosprawności. Nauka młodzieży szkolnej na kierunkach zawodowych. 

Miejsca ubezpieczenia: ul. T. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec 

 

3. Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" 

Łaziska 15 A, 26-505 Orońsko 

Ilość osób zatrudnionych: 56 

REGON: 670989124 

NIP: 799-16- 62-288 

PKD: 8730Z 

Opis prowadzonej działalności: pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i 

osób niepełnosprawnych.  

Miejsca ubezpieczenia: Łaziska 15 A, 26-505 Orońsko 

 

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

ul. T. Kościuszki 185, 26-500 Szydłowiec 

Ilość osób zatrudnionych: 15, w tym 10 nauczycieli. 

REGON: 670919661 

NIP: 799-18-07-255 

PKD: 8560Z 

Opis prowadzonej działalności: placówka oświatowa 

Miejsca ubezpieczenia: ul. T. Kościuszki 185, 26-500 Szydłowiec 

 

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec 

Ilość osób zatrudnionych: 7 

REGON: 671991548 

NIP: 779-178-40-40 

PKD: 8899Z 

Opis prowadzonej działalności: jednostka pomocy społecznej realizująca zadania powiatu. 

Miejsca ubezpieczenia: ul. Metalowa 7, 26- 500 Szydłowiec 

 

6. Powiatowy Urząd Pracy 

ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec 

Ilość osób zatrudnionych: 42 

REGON: 671983922 

NIP: 799-17-82-354 

PKD: 7513 

Opis prowadzonej działalności: zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Miejsca ubezpieczenia: ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec 

 

7. Zarząd Dróg Powiatowych 

ul. Kościuszki 297, 26-500 Szydłowiec 

Ilość osób zatrudnionych: 14 

REGON: 671944520 

NIP: 799-17-65-999 

PKD: 8413Z 
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Opis prowadzonej działalności: zarządzanie drogami powiatowymi 

Miejsca ubezpieczenia: ul. Kościuszki 297, 26-500 Szydłowiec 

 

8. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza 

ul. T. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec 

Ilość osób zatrudnionych: 74, w tym 51 nauczycieli. 

Ilość uczniów: 490 

REGON: 000197920 

NIP: 799-14-53-403 

PKD: 8560Z 

Opis prowadzonej działalności: szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe z internatem i 

stołówką. 

Miejsca ubezpieczenia: ul. T. Kościuszki 39, 26-500 Szydłowiec 

 

9. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza 

ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec 

Ilość osób zatrudnionych: 49, w tym 40 nauczycieli. 

Ilość uczniów: 278 

REGON: 000228499 

NIP: 799-14-53-426 

PKD: 8021D 

Opis prowadzonej działalności: działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa 

Miejsca ubezpieczenia: ul. Zamkowa 1, 26-500 Szydłowiec 

 

10. Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza w Łaziskach 

Łaziska 15a, 26- 505 Orońsko 

Ilość osób zatrudnionych: 13 

Ilość wychowanków: 14 

REGON: 146928878 

NIP: 799-19-68-538 

PKD: 8790Z 

Opis prowadzonej działalności: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza jest placówką całodobową i 

przeznaczona jest dla 14 dzieci w wieku od 10 roku życia (mogą być w niej umieszczone dzieci 

powyżej 7 roku życia i młodsze w wyjątkowych przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym 

stan ich zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa) do 25 roku życia, jeśli wychowanek się uczy. 

 

 


