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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.271.04.2015 

 
ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. 

 41 - 200 Sosnowiec 

 ul. Grenadierów skr. poczt. 86 

tel./fax: 32 - 263 - 47 -23 

email: mzso@mzso.sosnowiec.pl 

NIP: 644-345-06-04 

REGON: 241491646 

KRS: 0000348788 

 

PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO  

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Ubezpieczenie mienia i 

odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o.   

BONUS  Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. (Zezwolenie KNF nr 1725/11) 

Al. Mireckiego 15/2,  41-200 Sosnowiec 

Tel./fax 32/ 299 90 80/50 

NIP 644-23-32-162 

Umowa ubezpieczenia będzie zawarta i wykonywana przy udziale i za pośrednictwem Pełnomocnika 

Zamawiającego. 

 

I. TRYB ZAMÓWIENIA 

 

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000,00 euro.  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.  z 

2013 r. poz. 907 późn. zm) – zwana dalej ustawą PZP. 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zakładu 

Składowania Odpadów Sp. z o.o. w Sosnowcu w zakresie:  

Zadanie nr 1 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 

b) Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia; 

c) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 

d) Ubezpieczenie maszyn o uszkodzeń i szkód elektrycznych; 

e) Ubezpieczenie maszyn budowlanych od wszystkich ryzyk; 

f) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego; 

g) Ubezpieczenie NNW pracowników; 

h) Ubezpieczenia pojazdów(OC, AC, NNW, ASS); 

 

Zadanie nr 2 

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki 

kapitałowej 

 

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień:  

Kod CPV: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe; 

 

mailto:mzso@mzso.sosnowiec.pl
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2. Informacja o  Zamawiającym, szczegółowe warunki, zakres oraz opis przedmiotu zamówienia 

określony został w Załączniku nr 1 do SIWZ – „Informacje o Zamawiającym oraz opis 

przedmiotu zamówienia”. 

3. Informacja o ofertach częściowych - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych na dwa zadania – Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 lub Zadanie nr 3.  

Wykonawca może złożyć ofertę dowolnie wybraną ilość zadań. 

Uwaga: zapisy niniejszej SIWZ dotyczą wszystkich zadań (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2 i 

Zadanie nr 3) jeśli nie zastrzeżono inaczej. 

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających - Zamawiający przewiduje 

możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego 

określonego w niniejszej SIWZ, polegających na tj powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień –zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, określonym w ust. 3. 

Konieczność udzielania zamówień uzupełniających jest związana z możliwością: 

 zwiększania się w okresie ubezpieczenia wartości majątku poprzez nabycie nowych 

składników majątkowych, inwestycje w posiadane składniki majątkowe, wyceny majątku lub 

przeszacowania wartości majątku; 

 konieczności zawarcia ubezpieczenia związanego z odtworzeniem ochrony ubezpieczeniowej 

po zmniejszeniu lub wyczerpaniu sumy ubezpieczenia lub sumy gwarancyjnej w wyniku 

wypłaconego odszkodowania.  

5. Informacja o ofertach wariantowych - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert wariantowych. 

6. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - Zamawiający nie przewiduje zawarcia 

umowy ramowej. 

7. Informacja o przewidywanym zwrocie kosztów udziału w postępowaniu - Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji przewidzianej 

w art. 93 ust.4 ustawy PZP. 

8. Informacja o przewidywanych wymaganiach, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy - 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP 

9. Informacja dotycząca podwykonawców – Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców 

w wykonaniu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie przedmiotu umowy bądź jego części 

podwykonawcom, odpowiadać będzie za działalnie bądź zaniechanie tych osób jak za swoje 

własne, a wszelkie rozliczenia między Wykonawca a podwykonawcą będą odbywały się bez 

udziału Zamawiającego. 

 
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Umowa zawarta zostanie na okres  12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Okres ubezpieczenia od dnia 21.08.2015r. 

Zadanie nr 2 - okres ubezpieczenia do  dnia 14.11.2015r. 

 

Okresy ubezpieczenia w terminach zgodnych z podanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ 

(nie wcześniej niż od daty otrzymania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektów 

budowlanych). 

 

Składka płatna w IV równych ratach kwartalnych. 

Pierwsza rata płatna w terminie 14 dni od dnia wystawienia polisy. 

 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 

ustawy PZP dotyczące: 
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1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

wykonawca posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń - ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66 z późn. zm.); 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania 

oceny spełnienia warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca 

przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 

przy wykonywaniu zamówienia. 

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 

warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi 

oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 

4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia 

publicznego - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia 

warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi 

oświadczenie zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 

5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,                     

o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy PZP (w tym także z powodu zaistnienia 

sytuacji, w której Wykonawcy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z poźn. 

zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia) - Zamawiający nie dokonuje opisu 

sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku, Zamawiający uzna, że warunek jest 

spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

PZP. 

6. Załączą do oferty wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia wraz z Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczenia, które zgodnie z art. 812 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

KODEKS CYWILNY (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm) stanowić będą załączniki do 

oferty. 

 

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, 

warunki opisane w pkt 1-4 niniejszego rozdziału SIWZ, musi spełniać co najmniej jeden                              

z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie; 

Warunek opisany w pkt 5 niniejszego rozdziału SIWZ  musi spełniać każdy z Wykonawców 

samodzielnie.  
 

V. OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie 

spełnia, na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  INNYCH WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO 
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1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP 

(wymienionych w Rozdziale IV pkt 1-4 niniejszej SIWZ), Wykonawca ubiegający się o 

udzielenie zamówienia publicznego musi złożyć wraz z ofertą: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 

ustawy PZP (Załącznik nr 5 do SIWZ); 

b) Zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń – 

ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. 

Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 Nr 124 

poz. 1151, z późn. zm.); 

2. W celu wykazania warunku braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi złożyć 

wraz z ofertą: 

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z art. 24. Ust. 1 ustawy PZP 

(Załącznik nr 6 do SIWZ); 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 

2 ustawy PZP (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert); 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. a) niniejszego rozdziału SIWZ, 

składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt  2. a) 

niniejszego rozdziału SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w 

którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 

 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 

niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy PZP, lub informację o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej w formie oświadczenia (Załącznik nr 7 do SIWZ).  

4. Wykonawca wraz z ofertą, składa oświadczenie dotyczące zamiaru korzystania z usług 

podwykonawców lub informację, że nie zamierza korzystać z usług podwykonawców w przy 

realizacji niniejszego zamówienia (Załącznik nr 8 do SIWZ).  

5.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, mają 

obowiązek ustanowienia pełnomocnika (lidera). Pełnomocnik musi mieć upoważnienie co 

najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do 

reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 

zamówienia publicznego: 
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a) dokumenty wymienione w pkt 1 niniejszego rozdziału SIWZ, składa co najmniej jeden z 

Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie; 

b) dokumenty wymienione w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, składa każdy z 
Wykonawców oddzielnie. 

6. Wypełnione prawidłowo i podpisane formularze będące załącznikami do niniejszego SIWZ 

(wraz z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, po których mowa w rozdziale IV pkt. 6 

niniejszej SIWZ), z uwzględnieniem zmian poczynionych w toku postępowania.  

 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO               

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI  
 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 

2. W niniejszym postepowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną: 

tel/fax. 32 299 90 80/50, e-mail: katarzyna.szozda@bonusubezpieczenia.pl; 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w imieniu Pełnomocnika Zamawiającego 

jest  Katarzyna Szozda tel. 32 299 90 80/50 wewn. 110 od poniedziałku do piątku w 

godzinach: 9-16. 

5. SIWZ jest dostępny na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego: 

www.bonusubezpieczenia.pl SIWZ można także uzyskać pod adresem: 41-200 Sosnowiec 

Aleja Mireckiego 15/2. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem 

pocztowym (koszt 10 zł brutto). 

 
VIII. WADIUM 

 

W postępowaniu nie jest wymagane wadium. 

 
IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 

terminu o  oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ oraz zasadom określonym w ustawie PZP. 

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (na każde z zadań lub na jedno wybrane 

zadanie) . 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie na papierze, przy użyciu nośnika 

pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty lub jej części w innym języku. Wszelkie dokumenty i oświadczenia w 

językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez 

Wykonawcę i podczas oceny Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym, w 

przypadku braku tłumaczenia pism obcojęzycznych Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z art. 

89, ust. 1, pkt 1 ustawy PZP. 

4. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w  sposób 

czytelny. 

mailto:katarzyna.szozda@bonusubezpieczenia.pl
http://www.bonusubezpieczenia.pl/
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5. Niedopuszczalne są modyfikacje/zmiany, które zmieniłyby treść SIWZ. 

6. Wszystkie dokonane poprawki (również przy użyciu korektora) muszą być parafowane 

i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki (każdy dokument osobno) muszą być podpisane 

przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentacji, zgodnie z 

przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli 

oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, należy do oferty 

dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do składania oferty. 

8. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty w postaci kserokopii bądź odpisów to muszą być one 

poświadczone podpisem i pieczęcią za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy.  

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wówczas, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane oraz zaparafowane. 

11. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej 

dekompletacji /np. w skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp./ PROSIMY NIE 

STOSOWAC SPINACZY. 

12. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

13. Jeżeli wolą Wykonawcy jest, aby część jego oferty nie została ujawniona innym uczestnikom 

postępowania powinien ją oznaczyć w sposób nie budzący wątpliwości, iż stanowi ona 

zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, tj. w odrębnym opakowaniu oznaczonym napisem: „Tajemnica 

przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania.” Zapis ten odnosi 

się do przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 

14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 

otwarcia ofert. Oferta powinna być oznaczona w poniższy sposób: 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

OFERTA NA 

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Składowania 

Odpadów Sp. z o.o.  w Sosnowcu 

Zadanie nr: …………… 

Nr referencyjny: MZSO.271.04.2015 
 

        Siedziba Zamawiającego (Sosnowiec ul. Grenadierów skr. poczt. 86) 

        Pokój: 31 

Nie otwierać przed dniem: 06.08.2015 Godzina: 11:30 

 

15.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego  

oznakowania oferty. 
 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1. Miejsce składania ofert: Siedziba Pełnomocnika  Zamawiającego (Sosnowiec Al. 

Mireckiego 15 /2 – I piętro)  

2. Termin składania ofert:  06.08.2015r. do godz. 10.00 

3. Otwarcie ofert (miejsce i termin):  Siedziba Zamawiającego (Sosnowiec ul. Grenadierów 

skr. poczt. 86) Pokój: 31;  06.08.2015 Godzina: 11:30 
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną niezwłocznie 

zwrócone Wykonawcom. 
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5. Wykonawca może zmienić złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Zmiany 

należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA” na 

zmienionej części oferty oraz na kopercie. 

Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte wraz z ofertą Wykonawcy, który 

wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian ,zostaną 

dołączone do oferty. 

6. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 

Wycofania należy dokonać poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według takich 

samych zasad jak złożenie oferty, z dopiskiem „WYCOFANIE”. Koperty oznaczone 

dopiskiem „WYCOFANIE” nie będą otwierane. Zostaną w takiej formie odesłane 

Wykonawcom. 

7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu do 

składania ofert.  

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające ze złożenia oferty                      

w niewłaściwym miejscu i po upływie wyznaczonego terminu. 

9. Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy, na jego wniosek, zostaną 

przekazane mu informacje z otwarcia ofert. 

10. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie przedmiotu zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje 

wymagane zapisami art. 86 ust. 4 ustawy PZP.  

 

XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia 

obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku 

od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrą i słownie. 

3. Oferty oceniane będą pod względem formalnym w zakresie spełnienia warunków 

wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

(wymagane dokumenty i oświadczenia) oraz zgodności z wymaganiami SIWZ. 

4. Zamawiający informuje, iż w treści oferty poprawi: 

a) oczywiste omyłki pisarskie; 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek; 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ,  niepowodujące istotnych zmian 

w treści oferty, 

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

5. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki Zamawiający dokona 

oceny ofert na podstawie następującego kryterium:  

 

Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans ceny, oraz oferowanych warunków 

ubezpieczenia.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów za wszystkie 

kryteria. 

 

P = C + W 
gdzie :  

P- liczba wszystkich punktów uzyskanych przez badaną ofertę  

C- liczba punktów uzyskanych w kryterium cena oferty  

W- liczba punktów uzyskanych w kryterium zakresu ochrony ubezpieczeniowej  
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Sposób punktowania ofert według następujących wag:  
 

a) cena (C) 80 %  

b) warunki ubezpieczenia  (W) 20 %  

 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. Oferty 

będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców 

wobec każdego z kryterium.  

 

C = cena 80 %  

 

Oferty w kryterium C będą oceniane według następującego wzoru: 

 

ilość punktów (C) = 
              najniższa zaoferowana cena x 100 x 0,80 

                       cena badanej oferty 

 

W= warunki ubezpieczenia 20% 

Maksymalna liczba punktów,  które mogą być przyznane dla poszczególnych kryteriów  

rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej podana jest w: 

Dla Zadania nr 1 -  Załącznik nr 3a do SIWZ 

Zaoferowany limit dla ryzyka pożaru 

Zaoferowana franszyza dla ryzyka pożaru 

 

Dla Zadania nr 2 - Załącznik nr 3b do SIWZ  

Klauzule dodatkowe 

 

Oferty w kryterium W  będą oceniane według następujących zasad: 

 

Za przyjęcie poszczególnych klauzul rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej zostanie 

przyznana ilość punktów przypisana danej klauzuli. 

 

Oferty w kryterium W będą oceniane według następującego wzoru 

 

ilość punktów (W) = 
                          WL x 100 x 0,20 

                                    WM 

Gdzie: 

WL – wartość liczbowa ocenianego kryterium  uzyskana w danej ofercie; 

WM – maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium; 

 

 

6. Ocena końcowa oferty jest to ilość punktów uzyskanych za kryterium wymienione w pkt. 5). 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru 

 

 

XIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 

SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
 

1. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

w oparciu i podane w SIWZ kryterium wyboru. 

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie pisemnie 

poinformowany o terminie, miejscu i godzinie zawarcia umowy. 
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3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 

adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 

każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 

zamówienia publicznego może być zawarta. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli 

zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, (faxem lub drogą 

elektroniczną) albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może 

zawrzeć umowę przed upływem powyższych terminów, w przypadku gdy: 

a) Złożono tylko jedną ofertę; 

b) Nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. 

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  
 

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XV. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR 

UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 

ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

TAKICH WARUNKACH 
 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 

 
XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH ORCHORNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Wykonawcom, a także innym podmiotom jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z 

rozdziałem VI ustawy PZP.  
 

XVII. WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ 
 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na                    

2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści 
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SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,                     

o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w art. 38 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Treść zapytań (bez wskazywania źródła) i udzielone odpowiedzi Zamawiający umieści na 

stronie internetowej, na której udostępniana jest SIWZ a także prześle wszystkim 

Wykonawcom, którym na ich wniosek dostarczono SIWZ. 

3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert, treść SIWZ może 

zostać zmieniona. Dokonana w ten sposób zmiana zostanie przekazana niezwłocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie 

internetowej, na której udostępniana jest SIWZ, zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 4 ustawy 

PZP. Wprowadzone w ten sposób zmiany są wiążące dla Wykonawców. 
 

 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

- Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 

- Załącznik nr 1a) – Szczegółowe dane dot. usytuowania obiektów oraz zabezpieczeń 

- Załącznik nr 1b) – Wykazy mienia 

- Załącznik nr 2 – Treści klauzul dodatkowych 

- Załącznik nr 3a) – Formularz Oferty (Zadanie nr 1) 

- Załącznik nr 3b) – Formularz Oferty (Zadanie nr 2) 

- Załącznik nr 4 – Formularz określający wysokość stawek i składek (Zadanie nr 1) 

- Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 22 ustawy PZP 

- Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ustawy PZP 

- Załącznik nr 7  – Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 26, ust. 2d ustawy PZP 

- Załącznik nr 8 – Oświadczenie dotycząc o podwykonawców 

- Załącznik nr 9 – Wzór umowy 

- Załącznik nr 10 – Dokumenty finansowe za 2013r.; 

- Załącznik nr 11 – Dokumenty finansowe za 2014r.; 

- Załącznik nr 12 - F-01 za II kw. 2015; 

- Załącznik nr 13 - Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; 

- Załącznik nr 14 – Umowa Spółki; 

- Załącznik nr 15 – Zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń 

 

 

 

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 

BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 
(na oryginale podpis) 

 

 

 

Sosnowiec, dnia 27.07.2015 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ  

 

 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM ORAZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

 

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. 

 41 - 200 Sosnowiec 

 ul. Grenadierów skr. poczt. 86 

tel./fax: 32 - 263 - 47 -23 

email: mzso@mzso.sosnowiec.pl 

NIP: 644-345-06-04 

REGON: 241491646 

KRS: 0000348788 

 

Przychody osiągnięte w 2014r.  8 717 635,31 zł 

Ilość zatrudnionych pracowników: 92 

 

Rodzaj prowadzonej działalności, która powinna zostać objęta ochroną w ramach ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej: 

 

Nr PKD OPIS 

38, 11, Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE 

38, 12, Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

38, 21, Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIZ NIEBEZPIECZNE 

38, 32, Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 

46, 77, Z SPRZEDAZ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 

38, 31, Z DEMONTAZ WYROBÓW ZUZYTYCH 

39, 00, Z 
DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z REKULTYWACJA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC 

USŁUGOWA ZWIAZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 

85, 59, B 
POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 

38, 22, Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 

71, 20, B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 

35, 21, Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH 

35, 22, Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 

35, 23, Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM 

37, 00, Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE SCIEKÓW 

 

 

W ciągu ostatnich 3 lat brak szkód w zakresie ryzyk majątkowych, OC działalności lub 

komunikacyjnych. 

Zaświadczenia dot. szkodowości stanowią Załącznik nr 15 do SIWZ. 

 

Zamawiający ponadto informuj ponadto, że  

 

mailto:mzso@mzso.sosnowiec.pl
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Konstrukcja budynków 

Budynek Administracyjny: konstrukcja żelbetowa, dach drewniany 

pokryty blachą, ścianki nośne murowane z bloczków betonowych,                  

a działowe z płyty  karton – gips. 

Budynek socjalny:  konstrukcja nośna w technologii żelbetowo-

szkieletowej, dach żelbetowy  ściany z bloczków  betonowy na piętrze 

ściany konstrukcja karton – gips.   

Hala sortowni: konstrukcja żelbetowo stalowa, ściany i dach wykonane w 

technologii płyty warstwowej (blacha - pianka - blacha). 

Pozostałe budynki konstrukcja żelbetowa kryta blachą.  

Zabezpieczenia 

przeciwpożarowe 

System sygnalizacji pożarowej 

Urządzenia oddymiające 

Hydranty zewnętrzne DN 100 – 7 szt. 

Hydranty wewnętrzne 52 – 4 szt. 

Hydranty wewnętrzne 25 – 4 szt. 

Gaśnice GP6 ABC – 14 szt. 

Gaśnica śniegowa GS5 – 1 szt. 

Odległość od straży pożarnej: 2 km 

Zabezpieczenia 

przeciwkradzieżowe 

Ochrona fizyczna profesjonalnej agencji ochrony: 

1) składowisko „A” - 1 osoba:  

     poniedziałek-piątek: 14.00 - 22.00 i  22.00 - 6.00   

     soboty:  24 godz/dobę    

     niedziele i święta: 24 godz/dobę 

 2) składowisko „B”  - 1 osoba 

      poniedziałek-piątek od 22.00 do 6.00 

      soboty:  od 14.00 – 22.00 i od 22.00 – 6.00 

      niedziele i święta: 24 godz/dobę    

 3) Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych   

     (ZPiUOK):     

     poniedziałek-piątek od 14.00 do 22.00  (1 osoba), od 22.00 do 6.00 (2    

     osoby)  

     soboty, niedziele, święta:  od 6.00 do 14.00 (1 osoba), od 14.00 do 22 (1    

     osoba), od 22.00 do 6.00 (2 osoby); 

Monitoring; 

Teren ogrodzony;   

Pozostałe informacje 

Od roku 1997 włącznie do teraz,  na terenach, gdzie zlokalizowany jest 

zakład nie występowały zalania, podtopienia, powodzie lub szkody 

spowodowane poprzez ryzyka następcze: podnoszenie się wód gruntowych 

w wyniku powodzi, osunięcia ziemi lub spływ wody po zboczach. 

Odległość od rzeki: 1 km 

 

 

Szczegółowe dane dotyczące usytuowania budynków i zabezpieczeń zawarte są w 

 Załączniku nr 1a). 

 

ZAŁOŻENIA DO POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW UBEZPIECZENIA 
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ZADANIE NR 1 

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 

a) UBEZPIECZENIE OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

Zakres ubezpieczenia:  

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na przypadkowej, nagłej i nieprzewidzianej 

utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia, wynikające z przyczyn niezależnych 

od Ubezpieczającego powstałe w okresie ubezpieczenia i miejscu ubezpieczenia z wyjątkiem ryzyk 

wyłączonych w polisie lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

 

Z zakresu nie mogą być wyłączone następujące zdarzenia: 

pożar, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja); 

huragan (16m/s), powódź, lawina, grad, obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu w 

ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie, dym, śnieg, grad, huk 

ponaddźwiękowy, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów, zalegania i topnienia śniegu 

lub lodu na dachach ubezpieczonych budynków, sadza, szkody wodociągowe, kradzież z włamaniem, 

rabunek, dewastacja/wandalizm oraz szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z ww. 

zdarzeniami, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze 

strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

 

DEFINICJE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO NASTĘPUJĄCYCH RYZYK: 

 ubezpieczenie od wszystkich ryzyk; 

 ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych 

 ubezpieczenie maszyn budowlanych 

 
*Definicja zalania – niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie się wody, pary lub innych cieczy z 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych przewodów i urządzeń 

technologicznych, wskutek: awarii instalacji lub pęknięcia rur; samoistnego rozszczelnienia się zbiorników; 

cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej; samoczynnego uruchomienia się wodnych instalacji gaśniczych z 

przyczyn innych niż pożar; nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w sieci wodociągowej; 

nieumyślnego działania osób trzecich. Ponadto za zalanie uważa się uszkodzenie ubezpieczanego mienia wodą 

pochodzącą z opadów atmosferycznych w tym topniejący śnieg.  

**Definicja dewastacji/wandalizmu - Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

Zakład Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za 

które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby 

trzecie. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres 

dłuższy niż 30 dni. 

***Definicja przepięcia - szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania 

atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych i sieciach 

energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego (zmiana w natężeniu 

lub napięciu). 

****Kradzież z włamaniem – rozumianą jako dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z zamkniętego lokalu 

po usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub zabór mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się 

przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego ukrycia. 

*****Rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia 

lub doprowadzenie do stanu bezbronności, zmuszenie do oddania kluczy lub do otwarcia lokalu, albo po 

otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi. 

 

System ubezpieczenia: 

 sumy stałe: 

Środki trwałe (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie) - wg wartości księgowej 

brutto; 

 pierwsze ryzyko: 
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Mienie pracownicze; 

Wartości pieniężne;. 

 

Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT. 

Jeżeli wartość księgowa brutto początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli można odpisać 

podatek VAT przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie będzie wypłacone z 

pomniejszeniem o podatek VAT. 

Przedmiot ubezpieczenia Wykazy mienia 
Suma ubezpieczenia  

(z VAT) 

1. 

Budynki i budowle (wraz z 

zamontowanymi na stałe 

zewnętrznymi elementami i 

urządzeniami), sieci, obiekty 

inżynierii usytuowane na terenie 

Zakładu 

Załącznik nr 1b) 

GRUPA 3 - Budynki 

29 035 690,12 zł 

w tym: 

wspólny limit w wys.  

500 000,00 zł dla  

Poz. 28 niecka składowiska,  

Poz. 51 składowisko odpadów.  

2. 
Maszyny, urządzenia, 

wyposażenie i niskocenne 

składniki majątku 

Załącznik nr 1b) 

Grupa 5,6,7 

(bez uwzględnienia niżej 

wymienionych sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk 

oraz maszyn budowlanych,  

Grupa 5 

poz. 52, 169-190; 

Grupa 7 

poz. 122, 123, 159, 185, 235, 

236,243, 252 

24 112 519,72 zł 

3. 
Mienie pracownicze  

(limit 500,00 zł na osobę) 
nie dot.  46 000,00 zł 

4. Wartości pieniężne nie dot.  15 000,00 zł 

 

Dopuszczalna franszyza integralna: nie wyższa niż 500,00 zł (nie dotyczy mienia pracowniczego) 

Franszyza redukcyjna: nie wyższa niż 500,00 zł (nie dotyczy szkód powstałych wskutek pożaru oraz 

mienia pracowniczego) 

 

Franszyza redukcyjna dla szkód powstałych wskutek pożaru: wg Oferty złożonej przez 

Wykonawcę (stanowi kryterium oceny ofert); 

Limit dotyczący ryzyka pożaru: wg Oferty złożonej przez Wykonawcę (stanowi kryterium oceny 

ofert); 

 

Dopuszczalne limity dotyczące  ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku: 

 

System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT. 

Jeżeli wartość księgowa brutto początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli można odpisać 

podatek VAT przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie będzie wypłacone z 

pomniejszeniem o podatek VAT. 
 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (z VAT) 

1. 
Maszyny, urządzenia i wyposażenie, niskocenne składniki 

majątku 
100 000,00 zł 

2. Mienie pracownicze 46 000,00 zł 

3. 
Wartości pieniężne (od kradzieży z włamaniem, rabunku w 

lokalu, rabunku w transporcie) 
15 000,00 zł 

4. Kradzież zwykła 10 000,00 zł 
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Dopuszczalna franszyza integralna: nie wyższa niż 500,00 zł (nie dotyczy mienia pracowniczego) 

Franszyza redukcyjna: nie wyższa niż 500,00 zł (nie dotyczy mienia pracowniczego) 
 

Okres ubezpieczenia:  

12 miesięcy. 

Od dnia 21.08.2015 do dnia 20.08.2016r. 

 

KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

 

1. Klauzula reprezentantów; 

2. Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia;  

3. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; 

4. Klauzula transportowania; 

5. Klauzula wartości księgowej brutto; 

6. Klauzula Leeway; 

7. Klauzula stempla bankowego 

8. Klauzula dewastacji i wandalizmu; 

9. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć; 

10. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie; 

11. Klauzula katastrofy budowlanej; 

12. Klauzula drobnych prac remontowo – budowlanych; 

13. Klauzula terminu zgłaszania szkód; 

14. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie; 

15. Klauzula terminu dokonania oględzin; 

16. Klauzula pro rata temporis; 

17. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti); 

18. Klauzula definicji zalania; 

19. Klauzula poszukiwania miejsca awarii/wycieku; 

20. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

21. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych; 

22. Klauzula kradzieży zwykłej; 

23. Klauzula warunków i taryf. 
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b) UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD 

STŁUCZENIA 

 
Wymagany zakres ubezpieczenia: Szkody powstałe wskutek stłuczenia rozbicia, porysowania, 

dewastacji, wandalizmu i wszelkich innych uszkodzeń szyb i innych przedmiotów szklanych oraz 

wykonanych z pleksi znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli oraz szyb, luster, 

przegród  ściennych oraz osłon, okien, szyldów, transparentów, drzwi, witryn.  

Zakres ubezpieczenia obejmuje również koszty transportu i w uzasadnionych przypadkach ustawienia 

rusztowań, bądź najmu odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) 

 
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko. 

Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT. 

Jeżeli wartość księgowa brutto początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli można odpisać 

podatek VAT przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie będzie wypłacone z 

pomniejszeniem o podatek VAT. 

 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (z VAT) 

1. Oszklenie  70 000,00 zł 

 

Okres ubezpieczenia: 

12 miesięcy. 

Od dnia 21.08.2015 do dnia 20.08.2016r. 

 

Dopuszczalna franszyza integralna: nie wyższa niż 100,00 zł. 

Franszyza redukcyjna: brak 

 

KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

 

1. Klauzula reprezentantów; 

2. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; 

3. Klauzula stempla bankowego 

4. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie; 

5. Klauzula terminu zgłaszania szkód; 

6. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie; 

7. Klauzula terminu dokonania oględzin; 

8. Klauzula pro rata temporis; 
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c)   UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH 

RYZYK 

 

Wymagany zakres ubezpieczenia:  wszelkie szkody materialne polegające na uszkodzeniu, 

zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od 

Ubezpieczającego przyczyny.  

Z zakresu nie mogą być wyłączone następujące zdarzenia: 

 pożar, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch 

(eksplozja); huragan (16m/s), powódź, lawina, grad, obsunięcie i zapadanie się ziemi, 

uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, 

zalanie, dym, śnieg, grad, huk ponaddźwiękowy, przewrócenie się drzew, masztów i innych 

obiektów, zalegania i topnienia śniegu lub lodu na dachach ubezpieczonych budynków, sadza, 

szkody wodociągowe, kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm oraz szkody 

będące następstwem akcji ratowniczej związanej z ww. zdarzeniami, koszty uprzątnięcia 

pozostałości po szkodzie. 

 działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę; 

 upadek przenośnego sprzętu elektronicznego; 

 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po 

okresie gwarancji; 

 zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, bezpośrednie i 

pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych; 

 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony 

zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem 

 

System ubezpieczenia:  

Sprzęt elektroniczny - sumy stałe, wg wartości księgowej brutto. 

Oprogramowanie, nośniki i bazy danych – pierwsze ryzyko. 

 

Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT. 

Jeżeli wartość księgowa brutto początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli można odpisać 

podatek VAT przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie będzie wypłacone z 

pomniejszeniem o podatek VAT. 

 

Sprzęt elektroniczny nie starszy niż 7 lat. 

 

Przedmiot ubezpieczenia Wykazy mienia 
Suma ubezpieczenia  

(z VAT) 

1. Stacjonarny sprzęt elektroniczny 

Załącznik nr 1b) 

Grupa 5 

poz. 169-190; 

Grupa 7 
poz. 122, 123, 185, 243, 252 

144 671,15 zł 

2. 
Przenośny sprzęt elektroniczny 

 (w tym tablety) 

Załącznik nr 1b) 

Grupa 5 

poz. 52; 

Grupa 7 
poz. 159, 235, 236 

13 163,06 zł 

3. 
Oprogramowanie, nośniki i bazy 

danych 
nie dot. 30 000,00 zł 

 

Okres ubezpieczenia: 

12 miesięcy. 

Od dnia 21.08.2015 do dnia 20.08.2016r. 
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Dopuszczalna franszyza integralna: nie wyższa niż 300,00 zł. 

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: nie wyższa niż 300,00 zł (niedopuszczalna franszyza 

procentowa); 

 

KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

 

1. Klauzula reprezentantów; 

2. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym; 

3. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; 

4. Klauzula transportowania; 

5. Klauzula wartości księgowej brutto; 

6. Klauzula stempla bankowego 

7. Klauzula dewastacji i wandalizmu; 

8. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć; 

9. Klauzula terminu zgłaszania szkód; 

10. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie; 

11. Klauzula terminu dokonania oględzin; 

12. Klauzula pro rata temporis; 

13. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti); 

14. Klauzula definicji zalania; 

15. Klauzula warunków i taryf; 

16. Klauzula mobilności (ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia na 

terenie RP); 
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d) UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ I SZKÓD 

ELEKTRYCZNYCH 

 

Ubezpieczeniem objęte są maszyny  w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, 

napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca 

ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia 

zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu 

niezbędnych prób i testów, oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wymagany zakres 

ubezpieczenia: wszelkie szkody materialne polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 

przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. 

Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone następujące ryzyka: 
 działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,  

 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie 

gwarancji; 

 zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, bezpośrednie i pośrednie 

działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych; 

 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia 

losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia pozostałości po 

szkodzie;.  

 błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta; 

 wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna; 

 błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy; 

 błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących 

maszyny; 

 działanie sił odśrodkowych; 

 niedobór wody w kotłach; 

 nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję; 

 dostanie się ciała obcego; 

 niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-

pomiarowych; 

 zwarcie, przepięcie, przetężenie, uszkodzenie izolacji, wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia 

prądu, zanik jednej lub kilku faz. 

 szkody powstałe w czasie przemieszczania i/lub transportu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

 szkody powstałe na skutek utraty substancji w następstwie wycieku ze zbiornika; 

 ryzyko zalania i/lub zamulenia, wynikłe ze zniszczenia lub uszkodzenia instalacji ciśnieniowej 

doprowadzającej wodę do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów i/lub pomp; 

 ryzyko utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących; 

 ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników; 

 ubezpieczenie drutów i przewodów nieelektrycznych; 

 

Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT. 

Jeżeli wartość księgowa brutto początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli można odpisać 

podatek VAT przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie będzie wypłacone z 

pomniejszeniem o podatek VAT. 

 

Maszyny nie starsze niż 10 lat. 

 

Lp. Nazwa Wykazy mienia 
Suma ubezpieczenia 

(z VAT) 

1. 
Maszyny i urządzenia zgodnie z 

wykazem  

Załącznik nr 1b) 

bez uwzględnienia niżej 

wymienionych pozycji sprzętu 

elektronicznego od wszystkich 

ryzyk oraz maszyn 

budowlanych, tj. 

Grupa 5 

30-32, 52-55, 

61,129,149,165,166,169-190;  

23 405 573,41 zł 
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Okres ubezpieczenia: 

12 miesięcy. 

Od dnia 21.08.2015 do dnia 20.08.2016r. 

 

 

Dopuszczalna franszyza integralna: Brak. 

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 1 500,00 zł (niedopuszczalna franszyza procentowa); 

 

KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

 

1. Klauzula reprezentantów; 

2. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; 

3. Klauzula transportowania; 

4. Klauzula wartości księgowej brutto; 

5. Klauzula stempla bankowego 

6. Klauzula dewastacji i wandalizmu; 

7. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć; 

8. Klauzula terminu zgłaszania szkód; 

9. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie; 

10. Klauzula terminu dokonania oględzin; 

11. Klauzula pro rata temporis; 

12. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti); 

13. Klauzula definicji zalania; 

14. Klauzula warunków i taryf; 

15. Klauzula utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących; 

16. Klauzula ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników; 

17. Klauzuli ubezpieczenia drutów i przewodów nieelektrycznych; 
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e)   UBEZPIECZENIE MASZYN BUDOWLANYCH 

 
Ubezpieczeniem objęte są maszyny  w trakcie pracy i postoju, demontażu i ponownego montażu, 

napraw, remontów i konserwacji, jak również podczas ich przemieszczania w obrębie miejsca 

ubezpieczenia w związku tymi pracami, pod warunkiem, że są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia 

zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym przejściu 

niezbędnych prób i testów, oraz są eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Wymagany zakres 

ubezpieczenia: wszelkie szkody materialne polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie 

przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. 

Z zakresu ubezpieczenia nie mogą być wyłączone następujące ryzyka: 
 pożar, pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, wybuch (eksplozja); 

huragan (16m/s), powódź, lawina, grad, obsunięcie i zapadanie się ziemi, uderzenie pojazdu w 

ubezpieczone mienie, trzęsienie ziemi, deszcz nawalny, implozja, zalanie, dym, śnieg, grad, huk 

ponaddźwiękowy, przewrócenie się drzew, masztów i innych obiektów, zalegania i topnienia śniegu lub 

lodu na dachach ubezpieczonych budynków, sadza, szkody wodociągowe, kradzież z włamaniem, 

rabunek, dewastacja/wandalizm oraz szkody będące następstwem akcji ratowniczej związanej z ww. 

zdarzeniami, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony 

zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie;. 

 działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę; 

 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie 

gwarancji; 

 zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej; 

 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia 

losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej,  

 błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta; 

 wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna; 

 błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy; 

 błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących 

maszyny; 

 celowe zniszczenie przez osoby trzecie; 

 działanie sił odśrodkowych; 

 niedobór wody w kotłach; 

 nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję; 

 dostanie się ciała obcego; 

 niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno-

pomiarowych; 

 zwarcie, przepięcie, przetężenie, uszkodzenie izolacji, wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia 

prądu, zanik jednej lub kilku faz. 

 szkody powstałe w czasie przemieszczania i/lub transportu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

 szkody powstałe na skutek utraty substancji w następstwie wycieku ze zbiornika; 

 ryzyko zalania i/lub zamulenia, wynikłe ze zniszczenia lub uszkodzenia instalacji ciśnieniowej 

doprowadzającej wodę do ubezpieczonej maszyny, zablokowania zaworów i/lub pomp; 

 ryzyko utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących; 

 ubezpieczenie taśm i łańcuchów przenośników; 

 ubezpieczenie drutów i przewodów nieelektrycznych 

 

System ubezpieczenia:  

sumy stałe, wg wartości księgowej brutto. 

Odszkodowanie płatne z podatkiem VAT. 

Jeżeli wartość księgowa brutto początkowa nie zawiera podatku VAT oraz jeśli można odpisać 

podatek VAT przy zakupie nowego sprzętu elektronicznego, odszkodowanie będzie wypłacone z 

pomniejszeniem o podatek VAT. 
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Maszyny nie starsze niż 10 lat. 

 

Lp. Nazwa Wykazy mienia 
Suma ubezpieczenia 

(z VAT) 

1.  Maszyny budowlane 
Załącznik nr 1b) 

Grupa 5 

poz. 30,31,32,53,54,55,129,149,165,166 
3 851 015,68 zł 

 

Okres ubezpieczenia: 

12 miesięcy. 

Od dnia 21.08.2015 do dnia 20.08.2016r. 

 

Dopuszczalna franszyza integralna: Brak. 

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 1 500,00 zł (niedopuszczalna franszyza procentowa); 

 

KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

 

18. Klauzula reprezentantów; 

19. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; 

20. Klauzula transportowania; 

21. Klauzula wartości księgowej brutto; 

22. Klauzula stempla bankowego 

23. Klauzula dewastacji i wandalizmu; 

24. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć; 

25. Klauzula terminu zgłaszania szkód; 

26. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie; 

27. Klauzula terminu dokonania oględzin; 

28. Klauzula pro rata temporis; 

29. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti); 

30. Klauzula definicji zalania; 

31. Klauzula warunków i taryf; 

32. Klauzula utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących; 

33. Klauzula ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników; 

34. Klauzuli ubezpieczenia drutów i przewodów nieelektrycznych; 
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f)   UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Odpowiedzialnością Zakładu Ubezpieczeń powinny być objęte roszczenia dotyczące wypadków, które wystąpiły 

w okresie ubezpieczenia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela dotyczy sytuacji gdy roszczenia z tytułu w/w 

wypadków zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Za wypadek ubezpieczeniowy uznaje się 

wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody objętej ubezpieczeniem, za którą ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność.  

Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu przyjmuje do 

zagospodarowania: 

- odpady przewidziane do odzysku w procesie R12 – sortowanie odpadów; 

- odpady przewidziane do odzysku w procesie R3 – kompostowanie w pryzmach i bioreaktorach. 

Ponadto w wyniku eksploatacji instalacji na terenie Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Sosnowcu, wytwarzane są odpady niebezpieczne (m.in. oleje, baterie, akumulatory, drewno 

zawierające substancje niebezpieczne, opakowania po substancjach niebezpiecznych) oraz inne niż 

niebezpieczne (m.in. opakowania  z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i guma, szkło, odpady palne). 

Rodzaj produktu: m.in.: głównie frakcje palne do wytwarzania paliwa alternatywnego, surowce wtórne, odpady 

biodegradowalne i organiczne oraz  balast poprocesowy. 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma gwarancyjna 

na jedno i wszystkie 

zdarzenia 

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 – stanowiące wypełnienie obowiązku 

wynikającego z z art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu 

negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w rozumieniu 

Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie, w związku z prowadzeniem składowiska odpadów. 

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 

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 

KLAUZULE PRODUKTOWE 
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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 

ZAKRES TERYTORIALNY RP 

 

Okres ubezpieczenia: 

12 miesięcy. 

Od dnia 21.08.2015 do dnia 20.08.2016r. 

 

*Czyste straty finansowe: Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną 

za szkody mające postać czystej straty finansowej. 

Dopuszczalne wyłączenia odpowiedzialności - Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynikające: 

 ze stałej emisji (np. hałasów, dymów, zapachów, wstrząsów, ciepła, światła itp.); 

 z przekroczenia kosztów i kredytów; 

 z aranżowania lub rekomendowania, a także doradztwa w zakresie transakcji finansowych, 

handlu nieruchomościami i innych transakcji gospodarczych; 

 wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych,  

prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego; 

 ze strat będących następstwem błędów księgowych, błędów płatniczych, sprzeniewierzenia 

pracowniczego; 

 z umiejscowienia i badań wykonalności, naruszenia patentów, znaków towarowych, 

zastrzeżonych wzorów, oznaczeń, praw autorskich, licencyjnych itp. oraz sporządzanych 

wycen; 

 związane ze stosunkiem pracy; 

 z nieprzestrzegania uzgodnionych warunków i terminów oraz gwarancji i rękojmi; 

 z usługi elektronicznego (komputerowego) przetwarzania wszelkich danych związanych                            

z płatnościami; 

 z czynności związanych ale nie ograniczonych do planowania, doradzania, sporządzania 

raportów oceny, działalności kontrolnej i rzeczoznawczej; 

 z wycofania produktów z rynku; 

 z zapłaty wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, 

odszkodowań i innych kar lub kosztów o charakterze pieniężnym; 
 z zamierzonego nieprzestrzegania wszelkich przepisów prawa, państwowych i prawnych 

zabezpieczeń, zamierzonego nieprzestrzegania instrukcji, zasad lub warunków 

wprowadzonych przez przełożonego, złamania umów, zamierzonego niedopełnienia 

obowiązków; 

 ze strat powstałych w wyniku zgubienia lub utraty dokumentów i przedmiotów wartościowych 

i wartości pieniężnych; 

 spowodowane w związku z działalnością w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania 

budową lub montażem, polegającą na kontroli, opiniowaniu itp. 

 wynikające z niedotrzymania terminów, kosztorysów wstępnych i innych kosztorysów; 

 wynikające z błędów w oprogramowaniu, błędnej instalacji oprogramowania, racjonalizacji, 

automatyzacji; 

 powstałe w związku ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej; 

 związane z niedostarczeniem energii. 
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Dopuszczalna franszyza integralna: Brak. 

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 500,00 zł (dotyczy szkód rzeczowych). 

Dla klauzuli czystych strat finansowych dopuszczalna franszyza: 1 000,00 zł. 

 

KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

 

1. Klauzula reprezentantów; 

2. Klauzula stempla bankowego; 

3. Klauzula szkód seryjnych; 

4. Klauzula przeniesienia ognia; 
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g) UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW 

OPERATORÓW POJAZDÓW  WOLNOBIEŻNYCH 

 

 

Wymagany zakres:  

 następstwa nieszczęśliwych wypadków* (1% SU za 1% uszczerbku na zdrowiu) – wariant 

bezkomisyjny; 

Pod pojęciem „bezkomisyjny” Zamawiający rozumie system świadczeń stałych wypłacanych na 

podstawie tabel trwałego uszczerbku na zdrowiu stosowanych przez Wykonawcę. 

Świadczenie wypłacane jest bez wzywania poszkodowanego na komisję lekarską. 

 śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (100% SU); 

 uznanie następstw zawału serca oraz udaru mózgu jako następstw nieszczęśliwego wypadku; 

 Czas udzielania ochrony: podczas wykonywania pracy oraz w drodze do i z pracy. 

  

*Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego 

Ubezpieczony - niezależnie od swojej woli - doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. 

 

Liczba ubezpieczonych: 5 osób 

 

Suma ubezpieczenia: 15 000,00 zł 

 

Okres ubezpieczenia: 

12 miesięcy. 

Od dnia 21.08.2015 do dnia 20.08.2016r. 

 

Dopuszczalna franszyza integralna: Brak. 

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: Brak 
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h) UBEZPIECZENIE POJAZDÓW 

 

WYKAZ POJAZDÓW 

 

L.p. Rodzaj Marka Typ i model Nr rej 

Rok 

produkcji 

Pojemność 

Nr VIN 
L.

M. 

SU (wg 

aktualnej 

polisy) 

Ekspiracj

a 

aktualnej 

polisy 

Ładowność 

Data I 

rejestracji 

DMC 

Moc 

1. ciężarowy MAN 
STAR WUKO 

15.224 LC 
SO 72317 

2005 
6871 

WMAL82ZZ26Y158257 3 
28 400,00 zł 

netto 

 OC/NNW 

05.01.2016 

AC 

17.03.2016 

9410 

05.01.2006 
15000 

nie dot. 

2. osobowy HYUNDAI ix 20 Classic 
SO 

3013H 

2011 
1396 

TMAPT81CACJ045534 5 
 30 500,00 zł 

brutto 
05.02.2016 

nie dot. 

06.02.2012 
1710 

66kW 

3. ciężarowy VW TRANSPORTER SO 95770 

2007 
1896 

WV2ZZZ7HZ8H046786 6 
 33 700,00 zł 

brutto 
30.10.2015 

750 

31.10.2007 
220 

75kW 

4. 
przyczepa 

lekka 
NIEWIADÓW B-750 SO 01850 

2001 
nie dot. 

SWNB75000Y0006321 0 nie dot. 06.11.2015 
515 

06.11.2002 
750 

nie dot. 

5. ciężarowy IVECO ENH 260E35 SO 33821 

2002 
7790 

WJME2NP0034262919 2 
95 500,00zł 

netto 

OC/NNW 

 

19.12.2015 

AC 

12.04.2016 

13370 

18.12.2002 
24000 

nie dot. 

 

 

6. 

 

 

ciągnik 

rolniczy 

NEW 

HOLLAND 
LM 5040 SO 4570 

2014 
4485 

ZEBD11849 2 nie dot. 29.09.2015 
nie dot. 

30.09.2014 
9000 

82 

7. ciężarowy DAF 
M4TN3/ZH CF 

FAT 
SO3290L 

2014 
12902 

XLRATM4300G037845 2 
426 160,00 

zł netto 

OC/NNW 

16.09.2015 

AC 

20.08.2015 

13435 

16.09.2015 
26000 

303 

8. ciężarowy DAF 
M4TN3/ZH CF 

FAT 
SO3290L 

2014 
12902 

XLRATM4300G037599 2 
426 160,00 

zł netto 

OC/NNW 

16.09.2015 

AC 

20.08.2015 

13435 

16.09.2015 
26000 

303 

 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych  
 

Suma ubezpieczenia i zakres: Zgodnie z Ustawą  o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.) 

 

Okres ubezpieczenia zgodnie z wykazem pojazdów 

12 miesięcy. 

 

2. Ubezpieczenie AUTO – CASCO 
 

Suma ubezpieczenia: Zgodnie z wykazem pojazdów. 

 

Suma ubezpieczenia będzie aktualizowana nie wcześniej niż 30 dni przed wystawieniem polisy. 

 

Okres ubezpieczenia zgodnie z wykazem pojazdów 

12 miesięcy. 

 

Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej: 

Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku z ruchem 

i postojem pojazdu wskutek: 

 Nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, 

osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu; 

 Uszkodzenia przez osoby trzecie – dewastacja (w tym również włamanie); 

 Zdarzeń losowych:  pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, 

powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się 

ziemi, nagłego czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 
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 Kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia; 

 Uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub 

kradzieży pojazdu. 

Warunki dodatkowe 

 Wariant likwidacji szkód: wg cen części oryginalnych serwisowych, tj. części zamiennych 

produkowanych zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez 

producenta pojazdu danej marki, rekomendowanych przez producenta tego pojazdu i 

dystrybuowanych w autoryzowanych przez producenta pojazdu punktach sprzedaży oraz wg 

kosztów naprawy w autoryzowanym serwisie; 

 Bez wprowadzenia procentowego pomniejszenia wartości części przy ustalaniu 

odszkodowania; 

 Wykupienie udziału własnego; 

 Wykupiona redukcja sumy ubezpieczenia po szkodzie częściowej; 

 Gwarantowana suma ubezpieczenia przez pierwsze 6 miesięcy dla pojazdów fabrycznie 

nowych (bez względu na przebieg pojazdu); 

Zakres terytorialny:  

RP + EUROPA (dopuszczalne wyłączenie szkód polegających na kradzieży pojazdu na terytorium 

Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). 

 

Dopuszczalna franszyza integralna: Brak. 

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: Brak 

 

 

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych pojazdów kierowcy i pasażerów 

 

Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł na miejsce w pojeździe 

 

Świadczenie z tytułu śmierci: 100% SU 

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu: 1% SU za 1% uszczerbku. 

 

Okres ubezpieczenia zgodnie z wykazem pojazdów 

12 miesięcy. 

 

 

Wymagany zakres ochrony ubezpieczeniowej: 

Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z 

ruchem pojazdu oraz: 

 Podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu; 

 Podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu 

na trasie jazdy; 

 Podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy; 

 Podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z 

pojazdem. 

 

Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u 

kierowcy pojazdu mechanicznego. 

 

Dopuszczalna franszyza integralna: Brak. 

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: Brak 

 

Płatność składki: jednorazowo 
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4. Ubezpieczenie Assistance 

 

Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy osobowe i ciężarowe o ładowności do 3,5 t – zgodnie z   

wykazem pojazdów. 

 

Okres ubezpieczenia zgodnie z wykazem pojazdów 

12 miesięcy. 

 

 

Wymagany zakres ubezpieczenia: 

Holowanie, parkowanie, naprawa na miejscu zdarzenia, zakwaterowanie, powrót do miejsca 

zamieszkania/siedziby, pojazd zastępczy, pomoc informacyjna - po wypadku/kolizji lub awarii. 

Nie będzie miało zastosowania ograniczenie dotyczące minimalnej odległości pomiędzy miejscem 

zdarzenia a siedzibą Ubezpieczonego. 

Usługa holowania pojazdu po awarii lub wypadku będzie świadczona na odległość maksimum  

200 km; 

Usługi: zakwaterowanie, powrót do miejsca zamieszkania/siedziby, pojazd zastępczy świadczone 

będą w przypadku zdarzenia mającego miejsce w odległości większej niż 50 km od siedziby 

Ubezpieczonego. 

 

Dopuszczalna franszyza integralna: Brak. 

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: Brak 

 

KLAUZULE DODATKOWE (w treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 

 

1. Klauzula niezmienności stawek; 

2. Klauzula odstąpienia od oględzin pojazdu; 
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ZADANIE NR 2 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW 

WŁADZ SPÓŁKI 

 
 

Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. 

 41 - 200 Sosnowiec 

 ul. Grenadierów skr. poczt. 86 

tel./fax: 32 - 263 - 47 -23 

email: mzso@mzso.sosnowiec.pl 

NIP: 644-345-06-04 

REGON: 241491646 

KRS: 0000348788 

 

Zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim                      

w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków, za które Ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność cywilną zgodnie z kodeksem spółek handlowych, umową lub statutem i 

regulaminem spółki kapitałowej oraz innymi przepisami regulującymi odpowiedzialność członków 

władz spółki na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Odpowiedzialność cywilna 

Ubezpieczonego za szkody wyrządzone spółki wskutek uchybień w wykonywaniu funkcji członka 

władz spółki, w tym także: 

 Roszczenia skierowane przeciwko małżonkowi ubezpieczonego z tytułu wspólności 

majątkowej,  

w związku z uchybieniami, o których mowa powyżej; 

 Roszczenia skierowane przeciwko spadkobiercom lub reprezentantom prawnym 

ubezpieczonego, w związku z uchybieniami, o których mowa powyżej. 

 

Ubezpieczony: 

Osoba fizyczna będąca w okresie ubezpieczenia  członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, 

członkiem komisji rewizyjnej lub prokurentem.   

Ubezpieczonymi są również pracownicy Spółki wykonujący funkcje zarządcze oraz nadzorcze jak 

również osoby będące odpowiedzialne za księgi rachunkowe.  

 

Forma ubezpieczenia: bezimienna 

 

Okres ubezpieczenia:  

12 miesięcy  (z założeniem wyrównania terminów ekspiracji polisy z Zadaniem nr 1. 

Początkowy okres ubezpieczenia od dnia 14.11.2015r. 

 
Przedłużony okres zgłaszania roszczeń: W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia nie będzie  

odnawiana ani zastępowana żadną inną umową ubezpieczenia, która przewidywać ma szerszą ochronę 

ubezpieczeniową, wówczas ubezpieczonym automatycznie udzielany będzie 30-dniowy przedłużony 

okres zgłaszania roszczeń z umowy ubezpieczenia. Osobom fizycznym, które w okresie ubezpieczenia 

zrezygnowały, zostały odwołane z funkcji lub którym upłynęła kadencja, automatycznie udzielany 

będzie 72-miesięczny przedłużony okres zgłaszania roszczeń z umowy ubezpieczenia.  

Przedłużony okres zgłaszania roszczeń rozpocznie swój bieg od daty wygaśnięcia okresu 

ubezpieczenia  

i nie będzie dodatkowo płatny. 

 

Dopuszczalny poziom franszyzy:  

Integralna: Brak 

Redukcyjna (Udział własny): 1 000,00 zł 

mailto:mzso@mzso.sosnowiec.pl
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Zakres terytorialny: teren RP 

 

Szkodowość:   

 

W żadnym czasie nie zostało zgłoszone żadne roszczenie przeciwko obecnym członkom władz  

Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. z o.o. 

Na dzień 27.07.2015r.  roku  nie są znane okoliczności lub wypadki mogące rodzić roszczenia w 

zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz  Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów Sp. 

z o.o.  w okresie ubezpieczenia 

Przeciwko Miejskiemu Zakładowi Składowania Odpadów Sp. z o.o. ani przeciwko członkom jego 

władz nie toczy się żadne postępowanie: 

 sądowe o charakterze odszkodowawczym, monopolowym i podatkowym, 

 administracyjne  

oraz członkom jego władz nie wiadomo o jakichkolwiek przygotowaniach do nich. 

 

Suma ubezpieczenia: 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych 00/100) 

Wymagany zakres ubezpieczenia oraz dopuszczalne podlimity sumy ubezpieczenia: 

 

ZAKRES OBLIGATORYJNY: 

1. Limit Dodatkowy dla członków rady nadzorczej – 20% sumy ubezpieczenia; 

2. Koszty Obrony - 20% sumy ubezpieczenia 

3. Koszty Postępowania Przygotowawczego - 20% sumy ubezpieczenia; 

4. Naruszenie Praw Pracowniczych  - do wysokości sumy ubezpieczenia; 

5. Ochrona Członka Organu Innego Podmiotu - do wysokości sumy ubezpieczenia; 

6. Nowe Podmioty Zależne - do wysokości sumy ubezpieczenia; 

7. Okres Dodatkowy dla Ubezpieczonego – 36 miesięcy; 

8. Dożywotni Okres Dodatkowy dla ustępującej Osoby Ubezpieczonej; 

9. Odpowiedzialność Osoby Ubezpieczonej za zobowiązania publicznoprawne Spółki - 20% sumy 

ubezpieczenia; 

10. Grzywny i Kary Administracyjne - 20% sumy ubezpieczenia; 

11. Współmałżonkowie i Spadkobiercy - do wysokości sumy ubezpieczenia; 

12. Koszty odzyskania dobrego imienia - 20% sumy ubezpieczenia; 

13. Kaucje, poręczenia i gwarancje  - 20% sumy ubezpieczenia;  

14. Koszty Porady Prawnej - 20% sumy ubezpieczenia 

15. Koszty Obrony z tytułu Uszkodzenia Ciała lub Mienia - do wysokości sumy ubezpieczenia; 

16. Koszty Stawiennictwa -10%  sumy ubezpieczenia; 

 

ZAKRES FAKULTATYWNY: 

1. Koszty wsparcia psychologicznego – 10% sumy ubezpieczenia; 

2. Ochrona dla Spółki w związku z Roszczeniami z tytułu Papierów Wartościowych – 10% sumy   

        ubezpieczenia; 

3. Koszty Postępowania Ekstradycyjnego – 10% sumy ubezpieczenia; 

4. Ochrona Ubezpieczeniowa w przypadku nowych emisji Papierów Wartościowych – 10% sumy   

        Ubezpieczenia; 

5. Koszty Zdarzenia Kryzysowego Spółki – 10% sumy ubezpieczenia; 

6. Zagraniczne jurysdykcje – 10% sumy ubezpieczenia; 

 

Dokumenty uzupełniające: 

- Załącznik nr 10 – Dokumenty finansowe za 2013r.; 

- Załącznik nr 11 – Dokumenty finansowe za 2014r.; 

- Załącznik nr 12 - F-01 za II kw. 2015; 

- Załącznik nr 13 - Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; 

- Załącznik nr 14 – Umowa Spółki; 
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Załącznik nr 2 do SIWZ  

 
TREŚCI KLAUZUL DODATKOWYCH 

 

1. Klauzula reprezentantów; 

 

Zakresem ubezpieczenia nie są objęte Szkody spowodowane przez umyślne działanie lub rażące 

niedbalstwo Reprezentantów Ubezpieczającego. Przez reprezentantów rozumiemy: 

– w przedsiębiorstwach państwowych: dyrektor, zastępca dyrektora, pełnomocnik lub zarządca, 

– w spółkach kapitałowych: członkowie zarządu spółki i prokurenci, 

– w spółkach jawnych: wspólnicy i prokurenci, 

– w spółkach partnerskich: partnerzy (lub członkowie zarządu) i prokurenci, 

– w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych: komplementariusze i prokurenci, 

– w spółkach cywilnych: wspólnicy, 

– w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach: członkowie zarządu. 

 

2. Klauzula automatycznego pokrycia nowonabytego mienia (nie dotyczy środków 

obrotowych) 

 

Ustala się, że: 

 nowo nabyte składniki majątku ruchomego spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem 

zgodnie z umową ubezpieczenia, oraz 

 wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego składniki majątku ruchomego - 

wskutek dokonanych inwestycji 

będą automatycznie pokryte niniejszą polisą z chwilą  objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego 

a w przypadku wzrostu wartości składników mienia ruchomego  wskutek dokonanych inwestycji od 

chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa 

odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. 

Zgłaszanie do ubezpieczenia tego mienia oraz poczynionych inwestycji będzie się odbywało w sposób 

następujący: do dnia 10-tego od daty zakończenia okresu ubezpieczenia, Ubezpieczony poinformuje 

Ubezpieczyciela o nabytym mieniu oraz o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w 

ostatnich dwunastu miesiącach. Składka za doubezpieczenie będzie naliczana „pro rata temporis” od 

dnia miesiąca, w którym inwestycje te zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Limit 20% sumy 

ubezpieczenia. 

 

3. Klauzula automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia; 

 

. Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, obok wymienionych  w polisie miejsc, 

także wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w 

jakikolwiek inny sposób użytkowane na terenie Polski, w których znajduje się mienie 

Ubezpieczającego. Ubezpieczony jest zobowiązany do zgłoszenia nowych miejsc, jeżeli są one 

wykorzystane dłużej niż 14 dni. Nowe lokalizacje mogą zostać objęte automatyczną ochroną tylko w 

przypadku, jeżeli poziom zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych oraz 

przeciwprzepięciowych będzie większy lub na tym samym poziomie, co w dotychczasowych 

lokalizacjach objętych ubezpieczeniem. 

Limit 5 000 000,00 zł na każdą nowa lokalizację. 

 

4. Klauzula transportowania; 

 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową środki obrotowe (zapasy), maszyny, urządzenia i 

wyposażenie oraz  niskocenne składniki majątku stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w 

jego posiadaniu od szkód powstałych w tym mieniu podczas transportu.  

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek następujących zdarzeń losowych: 
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a) pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, 

deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, uderzenie 

pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, budynków lub budowli; 

b) wypadek, jakiemu uległ środek transportowy, 

c) rabunek, 

d) kradzież pojazdu wraz z przewożonym mieniem, 

e) kradzieży z włamaniem, 

Za początek transportu  uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec 

transportu – moment zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku 

zdarzeń losowych wskazanych powyżej a mających miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są 

objęte  ubezpieczeniem. 

Limit: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

  

5. Klauzula wartości księgowej brutto; 

 

Mienie podlegające ubezpieczeniu zostanie ubezpieczone wg wartości księgowej brutto bez względu 

na stopień umorzenia lub zużycia technicznego. Uzgadnia się, że w przypadku, gdy podstawa 

szacowania zadeklarowana została wg wartości księgowej brutto, górną granicą odpowiedzialności 

jest suma ubezpieczenia pojedynczej maszyny określona wg  wartości księgowej brutto. 

 

Rozmiar szkody dla ubezpieczonych maszyn określa się następująco: 

1) w przypadku szkody częściowej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do naprawy – rozmiar szkody 

odpowiada kosztom jej naprawy, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego 

montażu, potwierdzonych rachunkiem wykonawcy lub kalkulacją Ubezpieczającego, który usunął 

szkodę we własnym zakresie oraz opłat celnych i innych tego typu należności z wyłączeniem kosztów 

transportu ekspresowego i lotniczego, 

2) w przypadku szkody całkowitej, jeżeli maszyna kwalifikuje się do wymiany – rozmiar szkody 

odpowiada jej wartości odtworzeniowej bezpośrednio przed wystąpieniem szkody.  

Przez wartość odtworzeniową rozumie się cenę zakupu nowych maszyn tego samego rodzaju i 

wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych łącznie z kosztami transportu, 

cłem, podatkami i innymi opłatami (np. notarialnymi, skarbowymi), 

Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto nie ma zastosowania klauzula proporcji. 

 

6. Klauzula Leeway; 

 

Strony postanawiają, że w przypadku szkody, klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko                 

w przypadku mienia, którego wartość rzeczywista w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 

120% sumy ubezpieczenia. 

 

7. Klauzula stempla bankowego 

 

Strony postanawiają, że termin płatności jest zachowany w przypadku, gdy ubezpieczający dokona 

obciążenia swego konta na rzecz ubezpieczyciela najpóźniej w dniu wskazanym jako dzień płatności 

składki lub jej raty w polisie pod warunkiem posiadania wystarczających środków pieniężnych na 

koncie. 

 

8. Klauzula dewastacji i wandalizmu; 

 

Ubezpieczeniem zostają objęte szkody powstałe w wyniku wandalizmu rozumianego jako zniszczenie 

lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie działając z zamiarem jego zniszczenia lub 

uszkodzenia. Limit: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

9. Klauzula pośredniego uderzenia pioruna i przepięć; 

 

Rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku 

wyładowania atmosferycznego (w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach 
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elektrycznych i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 

elektrycznego (zmiana w natężeniu lub napięciu). Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia 

będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie. Limit: 200 000,00 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

10. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie; 

 

Ustala się dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia, obejmujący  koszty 

zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia ubezpieczonego mienia 

bezpośrednio zagrożonego wystąpieniem szkody i zmniejszenia szkody objętej zakresem 

ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne; koszt usunięcia 

pozostałości po szkodzie. Niniejsza klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy koszty, o których 

mowa powyżej, nie są pokryte w ramach sumy ubezpieczenia oraz limitów określonych                            

w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Limit: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

  

11. Klauzula katastrofy budowlanej; 

 

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i 

ogólnych warunków ubezpieczenia ustala się, że za opłatą dodatkowej składki, w granicach limitu 

odpowiedzialności zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy 

budowlanej. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku 

lub budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty 

określone w art. 75 ust.1 Prawa Budowlanego. 

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się: 

 uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub 

wymiany, 

 uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 

funkcjonalną i integralną część budynku, awarii instalacji. 

Ochrona udzielona zgodnie z niniejszą klauzulą nie obejmuje szkód wynikłych z zaniechania 

utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są 

objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a 

także znajdujące się w nich mienie. 

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód w obiektach: 

1)  nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru 

budowlanego, 

2)  użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem, 

3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu 

technicznego obiektu, 

4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach 

konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i 

wymaganych zezwoleń, 

5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych 

potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji, 

6)   wyłączonych z eksploatacji, 

7) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w 

wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót 

podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno 

czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji), 

8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym 

się w tych obiektach. 

Limit: 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Dopuszczalna franszyza redukcyjna: 3 000,00 zł. 
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12. Klauzula drobnych prac remontowo – budowlanych; 

 

Strony postanawiają, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w trakcie prowadzonych 

prac remontowych, modernizacyjnych i adaptacyjnych w środkach trwałych stanowiących własność 

Ubezpieczającego, pod warunkiem że prowadzone prace nie wymagają pozwolenia na budowę 

zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane.  Limit: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

 

13. Klauzula terminu zgłaszania szkód; 

 

Zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 5 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości 

 

14. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie; 

 

Ustala się, że zapisane w OWU, skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie                  

w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy miało to wpływ na ustalenie 

odpowiedzialności za szkodę lub jej rozmiaru. 

 

15. Klauzula terminu dokonania oględzin; 

 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel 

zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu 

zgłoszenia szkody. 

W przypadku przekroczenia tego terminu, Zakład Ubezpieczeń nie będzie miał prawa odmówić 

wypłaty bądź obniżyć kwoty odszkodowania poprzez powołanie się na zarzut dokonania przez 

Ubezpieczającego zmian w przedmiocie dotkniętym szkodą. 

Ponadto ustala się, że Ubezpieczający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia  niezmienności 

stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne 

jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności.  

 

16. Klauzula pro rata temporis; 

 

Sposób obliczania składki ubezpieczeniowej za okresy krótsze niż rok. Należną składkę oblicza się 

mnożąc wielkość składki rocznej przez czas trwania ubezpieczenia, (za rok uznaje się 360 dni, za 

miesiąc 30 dni).  

 

17. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti); 

 

Ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną szkody estetyczne polegające na pomalowaniu, 

porysowaniu, zarysowaniu powierzchni, umieszczeniu napisów i innych znaków graficznych na 

ubezpieczonym mieniu przez osoby pozostające poza stosunkiem ubezpieczeniowym. Limit:20 000,00 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

18. Klauzula poszukiwania miejsca awarii/wycieku; 

 

Towarzystwo zrefunduje uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwania miejsca powstania 

wycieku i usunięcia awarii będącej jego przyczyną. Limit: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w okresie ubezpieczenia. 

 

19. Klauzula kradzieży zwykłej; 

 

Ubezpieczyciel obejmuje ochrona zdarzenia polegające na tzw. kradzieży zwykłej bez włamania, 

niewyjaśnionym zaginięciu lub zgubieniu ubezpieczonego mienia. Suma ulega odnowieniu po 

wypłacie odszkodowania na wniosek Zamawiającego, po wyrażeniu zgody przez Wykonawcę  oraz po 
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opłaceniu dodatkowe składki. Limit: 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

 

20. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym; 

 

Zakresem ubezpieczenia zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, w którego posiadanie 

wejdzie ubezpieczający w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zgłaszanie tych 

inwestycji do ubezpieczenia będzie się odbywało w sposób następujący: dnia 10-tego od daty 

zakończenia okresu ubezpieczenia, Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o inwestycjach 

zrealizowanych i zarejestrowanych w ostatnich dwunastu miesiącach. Składka za inwestycje zgłaszane 

do ubezpieczenia będzie naliczana „pro rata temporis” od dnia miesiąca, w którym inwestycje te 

zostały zgłoszone do ubezpieczenia. Limit 20% sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia. 

 

21. Klauzula mobilności (ubezpieczenie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 

na terenie RP); 

 

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres pokrycia ubezpieczeniowego o szkody powstałe w sprzęcie 

ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on poza miejscem ubezpieczenia 

określonym w dokumencie ubezpieczenia 

 

22. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

 

Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych ubezpieczonego majątku uznaje 

za wystarczający. Jeżeli wskutek przeprowadzenia ewentualnej lustracji zostaną stwierdzone braki w 

zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy 

niż 30 dni na ich uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne 

zabezpieczenia Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak zabezpieczeń miał 

wpływ na powstanie szkody. 

 

23. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych; 

 

Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwkradzieżowych ubezpieczonego majątku 

uznaje za wystarczający. Jeżeli wskutek przeprowadzenia ewentualnej lustracji zostaną stwierdzone 

braki w zabezpieczeniach Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie 

krótszy niż 30 dni na ich uzupełnienie. Jeżeli po tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne 

zabezpieczenia Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak zabezpieczeń miał 

wpływ na powstanie szkody. 

 

24. Klauzula warunków i taryf; 

 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU oraz innych 

postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub 

podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy 

oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy. 

Klauzula nie ma zastosowania a przypadku, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 816 kc. 

 

25. Klauzula utraty oleju smarowego i/lub czynników chłodniczych i płynów chłodzących; 

 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w oleju 

smarującym lub czynniku chłodniczym, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie 

ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ustalana jest przez Ubezpieczającego odrębnie dla oleju 

smarującego oraz czynnika chłodniczego. Przy obliczaniu odszkodowania w odniesieniu do oleju 

smarującego oraz czynnika chłodniczego nie będzie stosowana zasada proporcji. Wysokość 
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odszkodowania będzie każdorazowo odpowiednio pomniejszana stosownie do wskazań producenta 

dotyczących średniego okresu trwałości oleju smarującego lub czynnika chłodniczego. 

Limit: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

26. Klauzula ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników; 

 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w taśmach i 

łańcuchach ubezpieczonych przenośników, powstałe w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie 

ubezpieczenia.  Wysokość każdej szkody będzie pomniejszana o faktyczne zużycie na dzień 

powstania szkody, wynoszące nie mniej niż 10% za każdy rok od dnia zamontowania taśm lub 

łańcuchów. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w taśmach i łańcuchach, gdy faktyczne zużycie 

w dniu zaistnienia szkody przekracza 75%. 

Limit: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

27. Klauzula ubezpieczenia drutów i przewodów nieelektrycznych; 

 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą Klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody w kablach i 

przewodach nieelektrycznych ubezpieczonych maszyn i urządzeń, powstałe w miejscu ubezpieczenia 

wskazanym w umowie ubezpieczenia.  Wysokość każdej szkody będzie pomniejszana o faktyczne 

zużycie na dzień powstania szkody, wynoszące nie mniej niż 10% za każdy rok od daty produkcji 

maszyny lub urządzenia i nie więcej niż 75% łącznie.  Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na mocy 

niniejszej Klauzuli nie obejmuje przewodów nieelektrycznych przenośników linowych o zastosowaniu 

przemysłowym. 

Limit: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

28. Klauzula szkód seryjnych; 

 

Kilka zdarzeń szkodowych, do których doszło z tej samej przyczyny, np. w wyniku tego samego błędu 

projektowego, produkcyjnego lub błędu w instrukcji dla użytkownika, lub w wyniku dostarczenia serii 

produktów posiadających tę samą wadę, niezależnie od terminu ich wystąpienia, traktuje się jako jedno 

zdarzenia ubezpieczeniowe, a za datę ich wystąpienia przyjmuje się datę wystąpienia pierwszego zdarzenia 

szkodowego (szkoda seryjna). Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie zdarzenia szkodowe w 

takiej serii, pod warunkiem, że pierwsze zdarzenie szkodowe wystąpiło podczas trwania okresu 

ubezpieczenia: w takim przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody danej serii, 

nawet po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

 

29. Klauzula przeniesienia ognia; 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody rzeczowe 

wyrządzone w otaczającym mieniu osób trzecich przez przeniesienie ognia lub wybuchu albo zalania. 

Ochrona ubezpieczeniowa jest ograniczona wyłącznie do uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek 

działania ognia lub wybuchu, uszkodzenia bądź zniszczenia mienia wskutek zalania. 

 

30. Klauzula zwiększonych koszów działalności; 

 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejsza klauzulą, postanowień ogólnych warunków 

ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, po zapłaceniu dodatkowej składki ustala 

się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody będące następstwem szkód 

materialnych w ubezpieczonym mieniu. 

Zwiększone koszty są to koszty dodatkowe związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu 

unikniecie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej lub funkcjonowaniu 

jednostki samorządu terytorialnego. 
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Ubezpieczyciel pokrywa niezbędne koszty dodatkowe (zależne i niezależne od czasu) poniesione 

przez Ubezpieczającego przez okres faktycznego występowania zakłócenia nie dłużej jednak niż przez 

okres 3 miesięcy licząc od daty powstania szkody. 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500 000,00 zł 

 

31. Klauzula niezmienności stawek; 

 

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, że: 

a) warunki ubezpieczenia oraz stawki przedstawione w ofercie będą miały zastosowanie do 

wszystkich pojazdów, które będą się znajdować w posiadaniu Ubezpieczającego w trakcie 

trwania umowy generalnej, niezależnie od zmiany przez towarzystwo ubezpieczeń taryf lub 

OWU; 

b) każdy pojazd znajdujący się w posiadaniu Ubezpieczającego oraz zgłoszony do ubezpieczenia z 

początkiem okresu ubezpieczenia w okresie trwania umowy generalnej będzie ubezpieczony z 

zastosowaniem warunków oraz stawek wynikających z tej umowy. 

 

32. Klauzula odstąpienia od oględzin pojazdu; 

 

Ustala się z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, że w ubezpieczeniu autocasco (AC), zakład ubezpieczeń odstępuje od wymogu 

oględzin pojazdu oraz dokumentacji fotograficznej, jeżeli pojazd był dotychczas ubezpieczony w 

zakresie AC u innego ubezpieczyciela – pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3a)  do SIWZ  

 

 

_______________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

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   

 

 

Zadanie nr 1 

a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 

b) Ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia; 

c) Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 

d) Ubezpieczenie maszyn o uszkodzeń i szkód elektrycznych; 

e) Ubezpieczenie maszyn budowalnych 

f) Odpowiedzialności Cywilnej Ubezpieczającego; 

g) Ubezpieczenie NNW pracowników; 

h) Ubezpieczenie pojazdów; 

 

 

oferujemy realizację niniejszej usługi na podanych niżej warunkach: 

 

Deklarujemy wykonanie w/w zadania za ……………… miesięczny okres realizacji 

zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ za cenę; 

……………………… złotych brutto. 

Słownie: …………………………………………………………………………………..zł 
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Integralną częścią „FORMULARZA OFERTY” jest załącznik Nr 4 do SIWZ „FORMULARZ 

OKREŚLAJĄCY WYSOKOŚĆ STAWEK I SKŁADEK” określający wysokość stawek i 

składek za poszczególne ryzyka z podziałem na przedmioty ubezpieczenia. 

 

2.  Warunki płatności: 

Składka z tytułu ubezpieczeń majątkowych i odpowiedzialności cywilnej płatna jednorazowo/w 

ratach  przelewem: 

I rata płatna do 14 dnia od daty wystawienia polisy; 

Kolejne raty płatne co 3 miesiące. 

3. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy. Okresy ubezpieczenia terminach zgodnych z 

podanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ 

 

4.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas podany w niniejszych 

warunkach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

6. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy warunek Zamawiającego, że nie złożenie bądź nie 

uzupełnienie przez nas żądanych przez Zamawiającego dokumentów może spowodować 

odrzucenie oferty. 

 

7. Niniejszą ofertę składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297   Kodeksu 

karnego. 

 

8. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki podane w SIWZ i nie wnosimy uwag co do jej treści (wraz 

z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami) oraz że posiadamy zdolność do realizacji zadania. 

 

9. Oświadczamy, że gwarantujemy niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania 

Umowy. 
WARUNKI UBEZPIECZENIA (max. 20 pkt) 

 

L.p. Zakres ubezpieczenia 

Liczba 

punktów 

przypisana  

kryterium 

Akceptacja 

TAK/NIE 

1. 
Limit dla szkód powstałych wskutek pożaru: 

20 000 000,00 mln 
3  

2. 
Limit dla szkód powstałych wskutek pożaru: 

Do wysokości sumy ubezpieczenia 
10  

3. 
Franszyza redukcyjna dla szkód powstałych wskutek pożaru: 

10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000,00 zł 
3  

4. 
Franszyza redukcyjna dla szkód powstałych wskutek pożaru: 

5% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 zł 
5  

5. 
Franszyza redukcyjna dla szkód powstałych wskutek pożaru: 

3 000,00 zł 
10  

 

 

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

_______________________________            

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3b)  do SIWZ  

 

 

_______________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

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   

 

 

Zadanie nr 2 

 

„UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI” 

 

 

oferujemy realizację niniejszej usługi na podanych niżej warunkach: 

 

Deklarujemy wykonanie w/w zadania za ……………… miesięczny okres realizacji 

zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ za cenę; 

……………………… złotych brutto. 

Słownie: …………………………………………………………………………………..zł 
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WARUNKI UBEZPIECZENIA (max.30 pkt) 

 

L.p. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia 

Liczba 

punktów 

przypisana 

klauzuli 

Akceptacja 

TAK/NIE 

1. Koszty wsparcia psychologicznego 5  

2. 
Ochrona dla Spółki w związku z Roszczeniami z tytułu 

Papierów Wartościowych 
5  

3. Koszty Postępowania Ekstradycyjnego 5  

4. 
Ochrona Ubezpieczeniowa w przypadku nowych emisji 

Papierów Wartościowych 
5  

5. Koszty Zdarzenia Kryzysowego Spółki 5  

6. Zagraniczne jurysdykcje 5  

 

 

2. Warunki płatności: 

Składka z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych płatna jednorazowo/w ratach  przelewem: 

I rata płatna do 14 dnia od daty wystawienia polisy; 

Kolejne raty płatne co 3 miesiące. 

3. Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy. Okresy ubezpieczenia terminach zgodnych z 

podanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ 

 

4.  Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty. 

 

5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas podany w niniejszych 

warunkach postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

6. Przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy warunek Zamawiającego, że nie złożenie bądź nie 

uzupełnienie przez nas żądanych przez Zamawiającego dokumentów może spowodować 

odrzucenie oferty. 

 

7. Niniejszą ofertę składamy pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297   Kodeksu 

karnego. 

 

8. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki podane w SIWZ i nie wnosimy uwag co do jej treści (wraz 

z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami) oraz że posiadamy zdolność do realizacji zadania. 

 

9. Oświadczamy, że gwarantujemy niezmienność cen brutto przez cały okres obowiązywania 

Umowy. 

 

 

 

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

 

_______________________________            

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4  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). 

 

Zadanie nr 1 

 
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia  

(z VAT) 

Składka 

roczna 
Stawka 

1. 

Budynki i budowle (wraz z 

zamontowanymi na stałe 

zewnętrznymi elementami i 

urządzeniami), sieci, obiekty 

inżynierii 

29 035 690,12 zł 

w tym: 

wspólny limit w wys.  

500 000,00 zł dla  

Poz. 28 niecka składowiska,  

Poz. 51 składowisko odpadów 

 

 

 

 

 

 

 

2. 
Maszyny, urządzenia, wyposażenie 

i niskocenne składniki majątku 
24 112 519,72 zł   

3. 
Mienie pracownicze  

(limit 500,00 zł na osobę) 
46 000,00 zł   

4. Wartości pieniężne 15 000,00 zł   
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Limity dot. kradzieży z włamaniem i rabunku 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

(z VAT) 
Składka roczna Stawka 

1. 
Maszyny, urządzenia i wyposażenie, 

niskocenne składniki majątku 
100 000,00 zł   

2. Mienie pracownicze 46 000,00 zł   

3. 
Wartości pieniężne (od kradzieży z 

włamaniem, rabunku w lokalu, rabunku 

w transporcie) 

15 000,00 zł   

4. Kradzież zwykła 10 000,00 zł   

 
b) ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Suma 

ubezpieczenia  

(z VAT) 

Składka roczna Stawka 

1. Oszklenie  70 000,00 zł   

 

c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

(z VAT) 
Składka roczna Stawka 

1. Stacjonarny sprzęt elektroniczny 144 671,15 zł   

2. 
Przenośny sprzęt elektroniczny 

 (w tym tablety) 
13 163,06 zł   

3. 
Oprogramowanie, nośniki i bazy 

danych 
30 000,00 zł   

 

d)   ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i szkód elektrycznych 

 

Lp. Nazwa 
Suma ubezpieczenia 

(z VAT) 
Składka roczna Stawka 

1. 
Maszyny i urządzenia zgodnie z 

wykazem  
23 405 573,41 zł   

 
e)   ubezpieczenie maszyn budowlanych 

 

Lp. Nazwa 
Suma ubezpieczenia 

(z VAT) 
Składka roczna Stawka 

1. Maszyny budowlane 3 851 015,68 zł   
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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   
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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 – stanowiące 

wypełnienie obowiązku wynikającego z z art. 125 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 21) ustanowienia zabezpieczenia roszczeń z 

tytułu negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w 

środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 

r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, w 

związku z prowadzeniem składowiska odpadów. 

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   

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   

 

 
g) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków operatorów pojazdów wolnobieżnych 

 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia  

Składka roczna za 

osobę 
Stawka  

1. NNW 15 000,00 zł   
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h) ubezpieczenie pojazdów 

 

L.p. Rodzaj Marka Nr rej 

SU (wg 

aktualnej 

polisy) 

SKŁADKA 

OC 

STAWKA 

AC 

SKŁADKA 

AC 

SKŁADKA 

NNW 
Proszę o 

wskazanie czy 

dana składka 

dotyczy 

miejsca w 

pojeździe czy 

pojazdu 

SKŁADKA 

ASS 

1. ciężarowy MAN 
SO 

72317 

28 400,00 

zł netto 
     

2. osobowy HYUNDAI 
SO 

3013H 

 30 500,00 

zł 
brutto 

     

3. ciężarowy VW 
SO 

95770 

 33 700,00 

zł 

brutto 

     

4. 
przyczepa 

lekka 
NIEWIADÓW 

SO 

01850 
nie dot.      

5. ciężarowy IVECO 
SO 

33821 

95 500,00zł 

netto 
     

 
 

6. 

 
 

ciągnik 
rolniczy 

NEW 
HOLLAND 

SO 4570 nie dot.      

7. ciężarowy DAF SO3290L 
426 160,00 

zł netto 
     

8. ciężarowy DAF SO3290L 
426 160,00 

zł netto 
     

 

 

 

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

 

                         

   _______________________________           

    (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 5  do SIWZ  

 

 

_______________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

NA PODSTAWIE ART. 22 USTAWY PZP 

 

 

Oświadczam, że spełniam warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

– Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 późn. zm), tj.: 

 posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

 posiadam wiedzę i doświadczenie;  

 dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia;  

 znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia 

publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

                         

      _______________________________           

                                                                                                      (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 6  do SIWZ  

 

 

_______________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  

NA PODSTAWIE ART. 24 USTAWY PZP 

 

 

 

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 późn. zm),   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

                         

      _______________________________           

                                                                                               (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 7  do SIWZ  

 

 

_______________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Oświadczam (-y), że: 

1. Zgodnie z art.26 ust.2 pkt 2 d oświadczamy, że nie należymy/należymy do grupy kapitałowej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 

Nr 50, poz. 331, z późn. zm) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r.- prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113,poz.759) ̽ 

 

2. W przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej ̽. 

 

 

 

Uwaga! 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

                         

      _______________________________           

                                                                                                       (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 8  do SIWZ  

 

 

_______________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH 

 

 

 

 

 

Oświadczamy, że 

 

* wykonanie części zamówienia: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

(podać w jakim zakresie) powierzamy podwykonawcy/om  

 

* całość zamówienia wykonamy samodzielnie. 

 

 

 

Uwaga! 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

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

 

                         

      _______________________________           

                                                                                                  (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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ZAŁĄCZNIK NR 9  do SIWZ  

 

 

_______________________________ 

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 

 

 

UMOWA - WZÓR 

 

 
zawarta w dn. ………………… wyniku przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.  z 2013 r. poz. 907 późn. zm)  

pomiędzy: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

prowadzącym(ą) działalność na podstawie …………………………………………………. 

 

reprezentowany przez: 

 

 

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym  

a  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

prowadzącym(ą) działalność na podstawie …………………………………………………. 

 

reprezentowanym przez: 

 

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

zwanym (ą) w dalszej części umowy  Wykonawcą  

 

 

§ 1. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego polegającego  

na USŁUDZE KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU  

SKŁADOWANIA ODPADÓW SP. Z O.O. W SOSNOWCU   

Zadanie nr ……….. 

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

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

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

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

zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w załącznikach do SIWZ, a stanowiącymi integralną 

część niniejszej umowy. 
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§ 2. 

 

Niniejsza umowa obowiązuje od ……………. do ………………………. 

Okresy ubezpieczenia terminach zgodnych z podanymi w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

Zawarcie umów ubezpieczenia zostanie potwierdzone polisami ubezpieczeniowymi zgodnymi ze 

złożoną ofertą. 

§ 3. 

 

Łączna składka wynikająca z niniejszej umowy ubezpieczenia wynosi: 

Zadanie nr 1/Zadanie nr 2 

Składka w wys……………………………………………………………………………………. 

Płatna na rachunek bankowy:…………………………………………………….……………… 

Jednorazowo/w ratach 

Terminy płatności rat:……………………………………………………………………………… 

Wykonawca nie będzie żądał żadnych dodatkowych opłat z tytułu świadczonych usług. 

 

§ 4. 

1. Do ubezpieczeń zawartych w ramach niniejszej generalnej umowy zastosowanie mają                                     

w szczególności (i są integralną częścią umowy); 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego                                                  

(znak sprawy:……………………………….) 

c) Formularz ofertowy złożony przez Wykonawcę; 

d) Formularz określający wysokość stawek i składek za poszczególne ryzyka z 

podziałem na przedmioty ubezpieczenia złożony przez Wykonawcę; 

e) OWU…………………………………………………………………………………; 

f) OWU…………………………………………………………………………………; 

g) OWU…………………………………………………………………………………; 

h) OWU…………………………………………………………………………………; 

i) OWU…………………………………………………………………………………; 

j) OWU…………………………………………………………………………………; 

2. Postanowienia zawarte w SIWZ wraz z załącznikami, mają pierwszeństwo przed ogólnymi 

warunkami ubezpieczenia zawartymi w wyłonionej ofercie. 

§ 5. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Za zgodną wolą obu stron dopuszcza się możliwość istotnych zmian treści umowy w zakresie: 

 konieczności dostosowania obowiązującego zakresu ubezpieczenia do wymogów 

prawa, w przypadku zmiany przepisów prawnych; 

 nr rachunku bankowego, nazwy i innych danych Stron umowy, w przypadku zmiany 

tych danych; 
 zmiany w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, w przypadku zmiany przepisów 

prawa; 
 zmniejszenia wartości majątku i wskutek tego zmniejszenie składki ubezpieczenia w 

przypadku jego likwidacji bądź sprzedaży; 
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 sumy ubezpieczenia oraz składki ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy w 

sytuacji zmiany wartości lub ilości przedmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową 

na określonych zasadach i na warunkach; 

 ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (Vat). 

 

§ 7. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową oraz SIWZ wraz z załącznikami, zastosowanie 

mają: 

 Przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 907 ze zm.); 

 Przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014r. poz. 121.); 

 Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy. 

 

§ 8. 

 

Realizacja umowy odbywać się będzie przy udziale brokera: 

BONUS Broker Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 

41-200 Sosnowiec Al. Mireckiego 15 
 

§ 9. 

Umowę sporządzono w  trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 

stron oraz dla brokera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


