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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

zwana dalej SIWZ 

na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania 

Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu 

 

Nr referencyjny: MZSO.271.11.2014 

 
 

 

 

MODYFIKACJA 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 4a)  do SIWZ  

 

 

_______________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 FORMULARZ OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK I SKŁADEK ZA 

POSZCZEGÓLNE RYZYKA Z PODZIAŁEM NA PRZEDMIOTY UBEZPIECZENIA 

 

 

1. Nazwa i adres Wykonawcy: 

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Tel. ………………………. 

Fax ………………………. 

KRS ……………………… 

REGON …………………. 

NIP ………………………. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr…………….… ogłoszonym na portalu 

UZP pod numerem ………………… w dniu …………….  : 

 

NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU 

SKŁADOWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W SOSNOWCU 

 

Oferujemy podane niżej składki i stawki (gwarantując ich niezmienność przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia). 
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Zadanie nr 1 
a)   ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Łączna suma 

ubezpieczenia 

 (z VAT) 

Składka roczna Stawka 

1. 

Budynki i budowle (wraz z zamontowanymi 

na stałe zewnętrznymi elementami i 

urządzeniami) 

28 960 090,85 zł   

2. 
Maszyny, urządzenia i wyposażenie, 

niskocenne składniki majątku 
1 446 027,10 zł   

3. Maszyny i urządzenia 24 063 205,40 zł   

4. Mienie pracownicze 34 500,00 zł   

5.  Wartości pieniężne 15 000,00 zł   

 

Zaoferowana przez Wykonawcę franszyza redukcyjna (w ryzykach pożar, wybuch, dym, sadza): 

Rodzaj franszyzy 

Proszę o zaznaczenie 

symbolem „X” 

zaoferowanej franszyzy 

10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000,00 zł  

 Dla szkód (o wartości ustalonego odszkodowania powyżej 

100 000,00 zł), franszyza redukcyjna: 100 000,00 zł. 

 Dla szkód (o wartości ustalonego odszkodowania poniżej 

100 000,00 zł)  franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody. 

 

 

b)   ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Łączna uma 

ubezpieczenia  

(z VAT) 

Składka roczna Stawka 

1. 
Maszyny, urządzenia i wyposażenie, 

niskocenne składniki majątku 
100 000,00 zł   

2. Mienie pracownicze 34 500,00 zł   

3. Wartości pieniężne 15 000,00 zł    

4. Kradzież zwykła 10 000,00 zł   

 

c) ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 

ubezpieczenia  

(z VAT) 

Składka roczna Stawka 

1. Oszklenie  70 000,00 zł   
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d)   ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Łączna suma 

ubezpieczenia  

(z VAT) 

Składka roczna Stawka 

1. Stacjonarny sprzęt elektroniczny 1 197 137,94 zł   

2. 
Przenośny sprzęt elektroniczny (w tym 

aparaty fotograficzne i telefony komórkowe) 
10 000,00 zł   

3. Oprogramowanie, nośniki i bazy danych 30 000,00 zł   

 

e)   ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych 

 

Lp. Nazwa Suma ubezpieczenia Składka roczna Stawka 

1. 

Maszyny i urządzenia zgodnie z 

wykazem  

(Załącznik 1b do SIWZ) 

MIENIE NOWE 

21 624 424,62 zł – 

WYKAZ: Załącznik 

1b; 

(poz. 1-81, 83, 86, 88) 

  

 

f)   ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

gwarancyjna 

Składka 

roczna 
Stawka 

1.  

OC deliktowa w związku z prowadzoną działalnością i 

posiadanym mieniem + szkody wodno kanalizacyjne w tym 

cofnięcie się cieczy w systemach kanalizacyjnych 

250 000,00 zł   

2.  

OC kontraktowa – szkody związane z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem zobowiązania, w tym szkody 

po wykonaniu usługi lub pracy wynikłe z ich wadliwego 

wykonania 

250 000,00 zł   

3. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody osobowe i rzeczowe 

wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego (w tym szkody w 

pojazdach mechanicznych) 

100 000,00 zł   

4. 
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

podwykonawców Ubezpieczonego. 
50 000,00 zł   

5. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach 

ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu 

lub innej umowy o podobnym charakterze. 

50 000,00 zł   

6. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody w 

nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego 

na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, 

leasingu lub innej umowy o podobnym. 

50 000,00 zł   

7. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody w rzeczach 

ruchomych  znajdujących  się w pieczy, pod dozorem lub 

kontrolą Ubezpieczonego. 

50 000,00 zł   

8. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z 

emisji, wycieku, uwalniania się lub innej formy 

przedostania się do powietrza, wody lub gruntu 

jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 

150 000,00 zł   

9. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody wynikające z 

używania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, 

kafarów lub walców. 

200 000,00 zł   

10. 
Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone 

podczas prac ładunkowych. 
50 000,00 zł   
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11. 

Włączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane 

przez pojazdy niepodlegające pod obowiązkowe 

ubezpieczenie OC. 

100 000,00 zł   

12. Czyste straty finansowe* 50 000,00 zł   

13. 

OC za produkt (w tym włączenie szkód wyrządzonych 

przez produkty wprowadzone do obrotu przed datą 

początkową ubezpieczenia) 

50 000,00 zł   

14. 

Włączenie odpowiedzialności za czyste straty majątkowe 

poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości 

produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, 

powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z 

wyrobami pochodzącymi od Poszkodowanego. 

50 000,00 zł   

15. 

Włączenie odpowiedzialności za czyste straty majątkowe 

poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub 

dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez 

Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi 

wyrobami. 

50 000,00 zł   

ŁĄCZNIE   

 

g) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków operatorów pojazdów   

    wolnobieżnych 

 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia  

Składka roczna 

za osobę 
Stawka  

1. NNW 15 000,00 zł 
 

 
 

 

h) ubezpieczenie maszyn budowlanych 

Lp. Nazwa 
Suma ubezpieczenia 

(z VAT) 
Składka roczna Stawka 

1.  

Maszyny budowlane z wykazem  

(Załącznik 1b do SIWZ) 

MIENIE NOWE 

2 438 780,78 zł 

 – WYKAZ: Załącznik 1b 

(poz. 82, 84, 85, 87). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Miejsce i data: ...................................... 

 

                         

   _______________________________           

    (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 


