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Nazwa i adres Zamawiającego
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 
KRS 0000151221 

 
W postępowaniu bierze udział: 

MENTOR S.A. 

ul. Szosa Chełmińska 177-181 

87-100 Toruń 

Boker Ubezpieczeniowy – zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 roku, nr 475

REGON: 870245914 

strona www: www.mentor.pl 
 

Ogólne informacje o postępowaniu, tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 201

wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, 

wyjaśnienia treści SIWZ będą zamieszczane na stronie internetowej 

4. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest symbolem nr sprawy 

kontaktach z Zamawiającym zaleca się, aby wykonawcy powoływali się na ten symbol

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Informacje o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z 

Forma pisemna  jest zastrzeżona dla złożenia oferty, oraz oświadczeń i dokumentów, załączanych do oferty, a 

także zmiany i wycofania oferty. 

2. Zamawiający pracuje w dni (robocze) od poniedziałk

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje 

pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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Rozdział I 
Nazwa i adres Zamawiającego 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 

zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 roku, nr 475

Rozdział II 
Ogólne informacje o postępowaniu, tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP” oraz akty 

wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, 

dą zamieszczane na stronie internetowej Zamawiającego www

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczone jest symbolem nr sprawy 

zaleca się, aby wykonawcy powoływali się na ten symbol

nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział III 
Informacje o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim

Forma pisemna  jest zastrzeżona dla złożenia oferty, oraz oświadczeń i dokumentów, załączanych do oferty, a 

także zmiany i wycofania oferty.  

pracuje w dni (robocze) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 1

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

drogą elektroniczną , z zastrzeżeniem pkt  6 niniejszego rozdziału.

lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, o których mowa w 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
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zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 1994 roku, nr 475 

Ogólne informacje o postępowaniu, tryb udzielenia zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego.  

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zwanej dalej „ustawą PZP” oraz akty 

wykonawcze do niej, a w sprawach nieuregulowanych ustawą przepisy Kodeksu cywilnego. 

Wykonawca winien zapoznać się z treścią niniejszej SIWZ. Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia, 

Zamawiającego www.bip.mpo.torun.pl 

KU/ZP-04/2019 –  Przy 

zaleca się, aby wykonawcy powoływali się na ten symbol. 

Informacje o sposobie porozumiewania się  Zamawiającego z Wykonawcami 
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 

pisemnej w języku polskim. 

Forma pisemna  jest zastrzeżona dla złożenia oferty, oraz oświadczeń i dokumentów, załączanych do oferty, a 

15.00. 

i Wykonawcy przekazują: 

niniejszego rozdziału. 

, o których mowa w pkt 3  faksem 

lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
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5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

6. Jeżeli Wykonawca przekaże wymagane przez 

i zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje 

się datę wpływu dokumentu –

adresata przed upływem wyznaczonego ter

7. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są
1) w kwestiach proceduralnych: 
Pan Michał Poradzewski – michal.poradzewski@mentor.pl
tel. (56) 669 33 79, fax: (56) 66-93
2) w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Pani Hanna Rudolf – hanna.rudolf@mentor.pl
 tel. (22) 654 12  50 

 

Zamówienia polegające na powtórzeniu usług
 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia

wysokości: 

  I część - 50% wartości zamówienia podstawowego,

  II część - 30% wartości zamówienia podstawowego,

  III część - 30% wartości zamówienia podstawowego,

  IV część - 50% wartości zamówienia podstawowego,

  V część - 30% wartości zamówienia podstawowego.

 

2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania  

w zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług,

w zamówieniu podstawowym. 

 

Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie 

o.o. w Toruniu.  

2. Rodzaj zamówienia: usługa. 

Przedmiot zamówienia skla
kod CPV: 66510000-8 (usługi ubezpieczeniowe)
66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej)
66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej)
66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych)
66512100-3 (usługi ubezpieczenia od
66515000-3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty)
66516100-1 (Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cyw
66515100-4 (Usługi ubezpieczenia od ognia)
66515400-7 (Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów)
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W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego

Jeżeli Wykonawca przekaże wymagane przez Zamawiającego oświadczen

i zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje 

– dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do 

adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:  
 

michal.poradzewski@mentor.pl   
93-304, 

2) w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia: 
hanna.rudolf@mentor.pl 

Rozdział IV  
Zamówienia polegające na powtórzeniu usług

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

% wartości zamówienia podstawowego, 

% wartości zamówienia podstawowego, 

% wartości zamówienia podstawowego, 

wartości zamówienia podstawowego, 

% wartości zamówienia podstawowego. 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania  

polegających na powtórzeniu podobnych usług, stawek nie wyższych niż zastosowanych 

Rozdział V 
Opis przedmiotu zamówienia 

kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa 

asyfikowany jest we Wspólnym Słown
8 (usługi ubezpieczeniowe),  

0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej) 
4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej) 

(usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych) 
3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków) 
3 (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty) 
1 (Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej)
4 (Usługi ubezpieczenia od ognia) 
7 (Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów) 

 

5 | S t r o n a  

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

Zamawiającego. 

oświadczenia, wnioski  

i zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną, faksem lub pisemnie, za datę ich złożenia przyjmuje 

dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do 

Zamówienia polegające na powtórzeniu usług 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  PZP w 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do zastosowania   

wyższych niż zastosowanych  

rzedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z 

owniku Zamówień  

ilnej) 



 

Broker 

3. Przedmiot zamówienia został podz
Część I zamówienia - Ubezpieczenia mienia 

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (PD), 

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EE), 

 

Część II zamówienia - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu: 

a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OG),

 

Część III zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia (OC), 

 

Cześć IV zamówienia - Ubezpieczenia floty: 

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cyw

PPM),  

b) ubezpieczenie autocasco (AC), 

c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

w związku z ruchem pojazdów (NNW), 

d) ubezpieczenie assistance (ASS),

 

Cześć V zamówienia - Ubezpieczenie

 a)     ubezpieczenie szkód w środowisku.
 

4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ

przedmiotu zamówienia. 

Termin wykonania zamówienia oraz i
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1.  Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy, 

a) 1 kwietnia 2019 r. - dla części I,

b) 1 kwietnia 2019 r. - dla części II,

c) 1 kwietnia 2019 r. - dla części III,

d) 1 kwietnia 2019 r. - dla części IV, przy czym 

pojazdów określa się do 30 marca 2021  r.,

e) 1 kwietnia 2019 r. - dla części V.

 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, bez wz

zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.

3. Wzór umowy jest zawarty w:  

Załączniku 5a- Wzór umowy dla części I,
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podzielony na części: 
Ubezpieczenia mienia  

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (PD),  

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EE),  

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Toruniu:  

ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OG), 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadanego mienia (OC),  

Ubezpieczenia floty:  

obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC 

ubezpieczenie autocasco (AC),  

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

w związku z ruchem pojazdów (NNW),  

ubezpieczenie assistance (ASS), 

Ubezpieczenie szkód w środowisku:  

a)     ubezpieczenie szkód w środowisku. 

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ

Rozdział VI 
Termin wykonania zamówienia oraz istotne dla stron postanowienia

zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

1.  Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy, począwszy od: 

dla części I, 

dla części II, 

dla części III, 

dla części IV, przy czym maksymalny okres ubezpieczenia poszczególnych 

pojazdów określa się do 30 marca 2021  r., 

dla części V. 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, bez wz

zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.  

dla części I, 
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Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakładu Unieszkodliwiania 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  

ilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC 

ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów  

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis 

postanowienia, które 
zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

maksymalny okres ubezpieczenia poszczególnych 

2. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, bez względu na odmienne 



 

Broker 

Załączniku 5b- Wzór umowy dla części II

Załączniku 5c- Wzór umowy dla części I

Załączniku 5d- Wzór umowy dla części I

Załączniku 5e- Wzór umowy dla części 

Oferty częściowe, oferty wariantowe

1. Zamawiający dopuszcza możliwość

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia (część I 

 

Warunki udziału w postępowaniu
dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają obligatoryjnemu 

oświadczenie); 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli 

określonej działalności, tj. prowadz

o działalności ubezpieczeniowej 

zamówienia. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej

 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni

w  punkcie 1.2) a) (uprawnienie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) 

spełniać wszyscy wykonawcy. 

 

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania oraz pozostałych dokumentów 

 

 

Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. 

Wzór umowy dla części II, 

Wzór umowy dla części III, 

Wzór umowy dla części IV, 

Wzór umowy dla części V. 

 

Rozdział VII 
Oferty częściowe, oferty wariantowe 

 
możliwość składania ofert częściowych. 

nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Każdy Wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

4. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą część zamówienia (część I i/lub II i/lub III i/lub IV i/lub V

Rozdział VIII 
Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz opis sposobu 

dokonywania oceny spełniania tych warunków- dotyczy obu części
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

obligatoryjnemu wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące (załącznik nr 3 – oświadczenie):

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności, tj. prowadzi działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku.

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie precyzuje niniejszego warunku.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warun

punkcie 1.2) a) (uprawnienie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) 

Rozdział IX 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz pozostałych dokumentów 

i oświadczeń 
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i/lub IV i/lub V). 

oraz opis sposobu 
dotyczy obu części 

ustawy Pzp (załącznik nr 4 – 

: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  

wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania 

działalność ubezpieczeniową w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku  

co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem 

niniejszego warunku. 

niniejszego warunku. 

a warunek, o którym mowa  

punkcie 1.2) a) (uprawnienie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej) niniejszej SIWZ muszą 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania oraz pozostałych dokumentów 



 

Broker 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym w załącznikach  nr 3 i nr 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczen

w rozdz. IX. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawc

podstaw wykluczenia. 

3. Na żądanie Zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 

niniejszej SIWZ. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 

niniejszej SIWZ. 

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktua

oświadczeń lub dokumentów: 

a) kopię zezwolenia  właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne

2018r. poz.999), co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia

zaświadczenie/oświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca posiada zezwolenie 

organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne

w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

 
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zami
86 ust.5 ustawy PZP, przekaże Zamawiające
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zas
dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 201

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadcze
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oś
zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
unieważnienie postępowania.  

  

 

Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

i nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczen

w rozdz. IX. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia 

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby 

macje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 

przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 

kopię zezwolenia  właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjne

), co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia

zaświadczenie/oświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca posiada zezwolenie 

organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku 

o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jedn.: Dz. U. z 2018r. poz.999 z późn. zm.

w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia – załącznik nr 

7. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w Rozdz.IX. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 
uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia

awienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
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1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa  

w rozdz. IX. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia  

ów wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak 

, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX. 1 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału  

macje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX. 1 

wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 

lnych na dzień złożenia następujących 

kopię zezwolenia  właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie RP w 

myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. jedn.: Dz. U. z 

), co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia lub 

zaświadczenie/oświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca posiada zezwolenie właściwego 

na terenie RP w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku 

z późn. zm.), co najmniej 

eszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

złożeniem oświadczenia, 
wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

załącznik nr 6 do SIWZ).  

tosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

).  

. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych 

wiadczenia lub dokumenty są niekompletne, 
wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub 
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 



 

Broker 

1. Wykonawcy będą związani złożoną przez siebie ofertą 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

Opis sposobu przygotowania oferty
 
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i d

1) wypełniony formularz ofertowy 

2) oświadczenia wymienione w rozdziale 

 
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z orygina
niewymienioną w dokumencie rejestrowym
pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

      Jeżeli pełnomocnictwa udzieliła osoba, która w dniu składania ofert 
dostępnym na stronie www.ems.ms.gov.pl,  do pełnomocnictwa należy załączyć pełny odpis z KRS, z 
którego będzie wynikać umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu 
Wykonawcy. (art.38 i nast. Kodeksu cywilnego).

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożon
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a ca
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona oraz zawierała spis treści.
9. Poprawki lub zmiany  w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sied
w następujący sposób: 

 „kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z
 nr sprawy: 

(*proszę podać część na którą jest składana oferta 

Otworzyć na jawnym o

i opatrzyć nazwą
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu u
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 
być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jedno

 

Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. 

Rozdział X 
Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawcy będą związani złożoną przez siebie ofertą 30 dni od daty upływu terminu do składania 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 

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 

Rozdział XI 
Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) wypełniony formularz ofertowy zgodnie  z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ

2) oświadczenia wymienione w rozdziale IX.  niniejszej SIWZ; 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
enioną w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Jeżeli pełnomocnictwa udzieliła osoba, która w dniu składania ofert nie figuruje w aktualnym odpisie z KRS 
dostępnym na stronie www.ems.ms.gov.pl,  do pełnomocnictwa należy załączyć pełny odpis z KRS, z 
którego będzie wynikać umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu 

eksu cywilnego). 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
prawo złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. Złożenie większej liczby ofert 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a ca
z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona oraz zawierała spis treści. 
9. Poprawki lub zmiany  w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego 

kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
nr sprawy: KU/ZP-04/2019 - dotyczy części ….*” 

(*proszę podać część na którą jest składana oferta – część I i/lub II i/lub III i/lub IV i/lub V

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 12.03.2019 roku o godz.12:00
 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 
informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 
być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje 
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od daty upływu terminu do składania ofert. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że  

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 

Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 

Załącznik nr 2 do SIWZ.  

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 

łem kopii dokumentów przez osobę 
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne 

nie figuruje w aktualnym odpisie z KRS 
dostępnym na stronie www.ems.ms.gov.pl,  do pełnomocnictwa należy załączyć pełny odpis z KRS, z 
którego będzie wynikać umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do działania w imieniu 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.  
. Złożenie większej liczby ofert 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz  

9. Poprawki lub zmiany  w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 
Zamawiającego i oznakować  

o.o. w Toruniu” 

I i/lub IV i/lub V) 

12:00"  

informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu 
o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia,  

stawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 
być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę 
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte 

znacznego wskazania, które informacje 



 

Broker 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfi

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 

oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem 

na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

wycofywanych nie będą otwierane. 

15. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 u

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ 

należy zatem wyjaśnić z Zamawiając

XIV niniejszej SIWZ.  

 

Opis i sposób obliczania ceny ofert oraz informacje dotyczące walut obcych, w 
jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a 

 
1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym 
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 
zamówienia. 

2. Łączna cena ofertowa brutto musi 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 
Mając na uwadze treść art.91 ust.3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że usługi ubezpieczeniowe 
zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto 
umowy.  

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przeci
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

 

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.  

. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 

opercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem 

na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

 

. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 u

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ 

Zamawiającym, przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 

Rozdział XII 
Opis i sposób obliczania ceny ofert oraz informacje dotyczące walut obcych, w 

jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a 
Wykonawcą 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym 
Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 

Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 
Mając na uwadze treść art.91 ust.3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że usługi ubezpieczeniowe 
zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.  

możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).  

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).  

Rozdział XIII 
Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy

 

nie wymaga wniesienia wadium.  
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w 

kacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana 

opercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną 

otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem 

pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 

. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności dotyczące treści zapisów w SIWZ 

przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale 

Opis i sposób obliczania ceny ofert oraz informacje dotyczące walut obcych, w 
jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym 
do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu 

uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 
Mając na uwadze treść art.91 ust.3a ustawy PZP Zamawiający informuje, że usługi ubezpieczeniowe są 

w sytuacjach wymienionych we wzorze 

nku (zasada zaokrąglenia – 

Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy 



 

Broker 

Tryb udzielania wyjaśnień i zmiany w specyfikacji istotnych

1.  Każdy Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  Zapytania mogą być przesyłane  faksem lub mailem 

3. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak  nie później niż 

w terminie 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynął do Zamawiającego

terminu składania ofert. 

4.  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści spe

jego składania  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

wniosek bez rozpoznania. 

5.   Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 

ujawniania źródła zapytania, oraz ww. informacje zam

www.bip.mpo.torun.pl. 

7.  Nie przewiduje się zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji 

stronie internetowej Zamawiającego

9. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający publikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych

informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowani

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 

warunków zamówienia, oraz stosowną informację zamieszcza na stronie internetowej 

www.bip.mpo.torun.pl. Jednocześnie 

określonych w pkt. 9 niniejszego rozdziału.

11. Każda zmiana wprowadzona przez 

warunków zamówienia i będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

12. Jeżeli zmieni się termin składania ofert, aktualność wymaganych do 

rozdziale IX SIWZ, liczona będzie za każdym razem w stosunku do nowego terminu składania ofert 

wyznaczonego przez Zamawiającego

13. Wykonawcy winni monitorować na bieżąco 

w celu sprawdzenia czy zawiera on ewentualne czynności dokonane przez 

o których mowa powyżej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie dokumentów odpowiada

Wykonawca. 

Miejsce i termin składania ofert

 

Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. 

Rozdział XIV 
Tryb udzielania wyjaśnień i zmiany w specyfikacji istotnych

 warunków zamówienia 
 

Każdy Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

faksem lub mailem do osób wskazanych w Rozdziale III

jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak  nie później niż 

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

jego składania  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może  udzielić wyjaśnień  albo pozostawić 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 

ujawniania źródła zapytania, oraz ww. informacje zamieszcza na stronie internetowej 

się zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiając

runków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiając

Zamawiającego www.bip.mpo.torun.pl. 

. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

publikuje w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie dodatkowych 

informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie. 

. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

nia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 

warunków zamówienia, oraz stosowną informację zamieszcza na stronie internetowej 

Jednocześnie Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu na zasadach 

niniejszego rozdziału. 

wprowadzona przez Zamawiającego stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i będzie wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

. Jeżeli zmieni się termin składania ofert, aktualność wymaganych do oferty dokumentów, wymienionych w 

zdziale IX SIWZ, liczona będzie za każdym razem w stosunku do nowego terminu składania ofert 

Zamawiającego. 

monitorować na bieżąco zawartość umieszczonego na ww. stronie internetowej 

w celu sprawdzenia czy zawiera on ewentualne czynności dokonane przez 

których mowa powyżej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie dokumentów odpowiada

 

Rozdział XV 
Miejsce i termin składania ofert 
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Tryb udzielania wyjaśnień i zmiany w specyfikacji istotnych 

Każdy Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

do osób wskazanych w Rozdziale III. 

jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak  nie później niż  

dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

cyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu 

może  udzielić wyjaśnień  albo pozostawić 

 

przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez 

ieszcza na stronie internetowej 

się zwoływania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 

Zamawiający może zmienić treść 

Zamawiający zamieszcza na 

. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 

ogłoszenie dodatkowych 

. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści 

nia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych 

warunków zamówienia, oraz stosowną informację zamieszcza na stronie internetowej 

zmienia ogłoszenie o zamówieniu na zasadach 

stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych 

oferty dokumentów, wymienionych w 

zdziale IX SIWZ, liczona będzie za każdym razem w stosunku do nowego terminu składania ofert 

zawartość umieszczonego na ww. stronie internetowej folderu 

w celu sprawdzenia czy zawiera on ewentualne czynności dokonane przez Zamawiającego,  

których mowa powyżej. Za zapoznanie się z całością udostępnionych na stronie dokumentów odpowiada 



 

Broker 

1. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. 
z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń

2. Przyjmowanie ofert przetargowych 

3. Oferty przesłane pocztą/pocztą kurierską będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunki

dostarczenia ich  do  Zamawiającego

4. Oferty złożone po terminie, zostaną 

5. Przy składaniu ofert Wykonawcom, na ich żądanie, będą wydawane pokwitowania/ potwierdzenia odbioru.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 
Grudziądzka 159, 87-100 Toruń w pokoju nr 312

2.  Otwarcie ofert jest jawne. 

3.  Podczas otwarcia ofert Zamawiając

a) kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, informacje, o których mowa w punkcie 3, 

internetowej. 

1. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumen
wskazane przez Zamawiającego
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

2.  Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
Zamawiający wzywa do ich złożenia w ter
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

3.  Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1.

4. Zamawiający dokonuje najpierw oceny ofert, a następnie zbada

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu  (procedura odwrócona)

5. W toku badania i oceny ofert 

złożonych  ofert, zgodnie z art. 87 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

6. Zamawiający poprawia w ofercie:

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
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sekretariacie siedziby Zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. 
100 Toruń do dnia 12.03.2019r. do godziny 11:45. 

t przetargowych odbywa się w dni robocze poniedziałek – piątek w godz. 

3. Oferty przesłane pocztą/pocztą kurierską będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunki

Zamawiającego w podanym w pkt. 1 terminie. 

zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez rozpatrywania

5. Przy składaniu ofert Wykonawcom, na ich żądanie, będą wydawane pokwitowania/ potwierdzenia odbioru.

Rozdział XVI 
Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert

 

siedzibie Zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
100 Toruń w pokoju nr 312 w dniu 12.03.2019r. o godzinie 12:00.

Zamawiający podaje:  
, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;   

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 
nformacje, o których mowa w punkcie 3, Zamawiający

 

Rozdział XVII 
Badanie i ocena ofert 

 

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 
poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

okumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. 

dokonuje najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

a odwrócona). 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych  ofert, zgodnie z art. 87 ust.1 Prawa zamówień publicznych. 

poprawia w ofercie: 

oczywiste omyłki pisarskie, 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
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sekretariacie siedziby Zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. 

piątek w godz. 7.00- 15.00. 

3. Oferty przesłane pocztą/pocztą kurierską będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunkiem 

Wykonawcom bez rozpatrywania. 

5. Przy składaniu ofert Wykonawcom, na ich żądanie, będą wydawane pokwitowania/ potwierdzenia odbioru. 

Miejsce i termin otwarcia ofert, informacje o otwarciu ofert 

Zamawiającego Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o., ul. 
12:00. 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  
Zamawiający zamieszcza na stronie 

Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do 

ty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, 
minie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących 

, czy wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  

może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 



 

Broker 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

      - niezwłocznie zawiadamiając o tym 

7. W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od dnia doręczenia za

omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 PZP nie zgodził się na powyższe, 

będzie do odrzucenia oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP i

spowodował brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

zatrzymania wadium na podstawie art.46  ust

8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w  art. 24 PZP.

9. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

10. Zamawiający odrzuca ofertę, na podstawie przepisów art. 89 PZP.

11. W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

podejmuje działania uregulowane przepisami art. 90 ust.1 

 

 

 

Część I: Ubezpieczenia mienia  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający

Kryterium wyboru

Cena oferty 

Klauzule fakultatywne 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie

2. Opis kryteriów 

2.1. Cena oferty: 

Jako kryterium „Cena” Zamawiający

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie: 

Cn - najniższa cena, 

Co - cena rozpatrywanej oferty, 

Wc - Waga kryterium „Cena” (80%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,

Pc - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”

2.2. Klauzule fakultatywne 

Jako kryterium „Klauzule fakultatywne

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

zaakceptowanie w ofercie poszczególnych 
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niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

W przypadku, gdy Wykonawca w terminie 3 (trzech) dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu 

omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 PZP nie zgodził się na powyższe, Zamawiając

będzie do odrzucenia oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP i

spowodował brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

zatrzymania wadium na podstawie art.46  ust. 4a Ustawy PZP. 

wykluczy z postępowania wykonawców, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w  art. 24 PZP.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

odrzuca ofertę, na podstawie przepisów art. 89 PZP. 

W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 

podejmuje działania uregulowane przepisami art. 90 ust.1 - 4 PZP. 

Rozdział XVIII 
Kryterium wyboru ofert  

y będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami

Kryterium wyboru Waga kryterium 

80 % 

 20 % 

oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie  podlegające odrzuceniu.

y przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

�� �
��

��
∗ �� ∗ 	

 

%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,8), 

liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”. 

fakultatywne”  Zamawiający oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

akceptowanie w ofercie poszczególnych klauzul fakultatywnych:  
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Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

wiadomienia o poprawieniu 

Zamawiający zobowiązany 

będzie do odrzucenia oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP i, jeśli brak tej zgody 

spowodował brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

wykluczy z postępowania wykonawców, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w  art. 24 PZP. 

W celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia Zamawiający 

będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami: 

podlegające odrzuceniu. 

przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w formularzu oferty. 

oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 



 

Broker 

Nazwa klauzuli 

1. Klauzula specyfiki działalności

2. Klauzula udziału w zysku

3. Klauzuli szkód mechanicznych

Razem: 

 

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

Gdzie: 

Pz - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule 

Zo -  łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

liczbę punktów uzyskanych za zaakce

Zm - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych)

Wz - waga kryterium " klauzule fakultatywne

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

gdzie: 

P – Liczba punktów oferty, 

Pc - liczba punktów uzyskanych za kryterium 

Pz - liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule 

 

Zamawiający wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

Wynik oceny ofert: 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

2. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wyk

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium wyboru. 

Część II: Ubezpieczenie od ognia i 

Komunalnych w Toruniu 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający

Kryterium wyboru
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Klauzula specyfiki działalności 

Klauzula udziału w zysku 

Klauzuli szkód mechanicznych 

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

�� �
�

�
∗ �� ∗ 	

 

liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule fakultatywne

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

za zaakceptowanie poszczególnych klauzul  fakultatywnych), 

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych), 

fakultatywne" (20%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,2).

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

P = Pc + Pz 

liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”, 

liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule fakultatywne”. 

wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji. 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.  

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

y będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:

Kryterium wyboru Waga kryterium 
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Pkt. 

25 

25 

50 

100 

fakultatywne”, 

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

 

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

. 

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 

wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.   

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

onawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

innych zdarzeń losowych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami: 



 

Broker 

Cena oferty 

Klauzule fakultatywne 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie

2. Opis kryteriów 

2.1. Cena oferty: 

Jako kryterium „Cena” Zamawiający

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie: 

Cn - najniższa cena, 

Co - cena rozpatrywanej oferty, 

Wc - Waga kryterium „Cena” (80%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,

Pc - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”.

2.2. Klauzule fakultatywne 

Jako kryterium „Klauzule fakultatywne

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

zaakceptowanie w ofercie poszczególnych 

Nazwa klauzuli 

1. System all risks 

2. Klauzula wzrostu limitu pożarowego i ryzyk pokrewnych

3. Podniesienie limitu dla ubezpieczenia ryzyka katastrofy budowlanej

4. Modyfikacja franszyzy 

5. Modyfikacja Klauzuli szkód mechanicznych 

6. Modyfikacja Klauzuli ubezpieczenia zwiększonych kosztów 

działalności – podniesienie limitu

7. Modyfikacja Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych 

podniesienie limitu 

8. Podniesienie limitu dla Klauzuli sabotażu i Klauzuli aktów terroryzmu i 

zamieszek 

9. Modyfikacja Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia 

limitu 

10. Klauzula specyfiki działalności

Razem: 

 

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:
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80 % 

 20 % 

oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie  podlegające odrzuceniu.

y przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w

zostanie obliczona wg wzoru: 

�� �
��

��
∗ �� ∗ 	

 

%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,8), 

liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”. 

fakultatywne”  Zamawiający oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

akceptowanie w ofercie poszczególnych klauzul fakultatywnych:  

Klauzula wzrostu limitu pożarowego i ryzyk pokrewnych 

Podniesienie limitu dla ubezpieczenia ryzyka katastrofy budowlanej 

 

Modyfikacja Klauzuli szkód mechanicznych – podniesienie limitu 

Klauzuli ubezpieczenia zwiększonych kosztów 

podniesienie limitu 

Modyfikacja Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych – 

Podniesienie limitu dla Klauzuli sabotażu i Klauzuli aktów terroryzmu i 

Modyfikacja Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – podniesienie 

Klauzula specyfiki działalności 

obliczona wg wzoru: 
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podlegające odrzuceniu. 

przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w formularzu oferty. 

oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

Pkt. 

15 

15 

5 

15 

15 

10 

10 

5 

5 

5 

100 



 

Broker 

Gdzie: 

Pz - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule 

Zo -  łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

liczbę punktów uzyskanych za zaakce

Zm - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych)

Wz - waga kryterium " klauzule fakultatywne

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

gdzie: 

P – Liczba punktów oferty, 

Pc - liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”

Pz - liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule 

 

Zamawiający wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

Wynik oceny ofert: 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

2. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wyk

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium wyboru. 

Część III: Ubezpieczenie odpowiedzi

1. Przy wyborze oferty Zamawiający

Kryterium wyboru

Cena oferty 

Klauzule fakultatywne 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie

2. Opis kryteriów 

2.1. Cena oferty: 

Jako kryterium „Cena” Zamawiający

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:
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liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule fakultatywne

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

czbę punktów uzyskanych za zaakceptowanie poszczególnych klauzul  fakultatywnych), 

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych), 

fakultatywne" (20%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,2).

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

P = Pc + Pz 

liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”, 

liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule fakultatywne”. 

wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji. 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.  

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:

Kryterium wyboru Waga kryterium 

90 % 

 10 % 

oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie  podlegające odrzuceniu.

y przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

�� �
��

��
∗ �� ∗ 	
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fakultatywne”, 

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

 

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

. 

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów. 

wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.   

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

onawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami: 

podlegające odrzuceniu. 

przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w formularzu oferty. 



 

Broker 

gdzie: 

Cn - najniższa cena, 

Co - cena rozpatrywanej oferty, 

Wc - Waga kryterium „Cena” (90%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,

Pc - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”.

2.2. Klauzule fakultatywne 

Jako kryterium „Klauzule fakultatywne

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

zaakceptowanie w ofercie poszczególnych 

Nazwa klauzuli 

1. Klauzula szkód stopniowych

2. Klauzula limitu OC pracodawcy dla szkód w mieniu pracowniczym 

podniesienie limitu 

3. Klauzula przetwarzania danych osobowych 

Razem: 

 

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

Gdzie: 

Pz - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule 

Zo -  łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

liczbę punktów uzyskanych za zaakce

Zm - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość mery

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych)

Wz - waga kryterium " klauzule fakultatywne

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta

gdzie: 

P – Liczba punktów oferty, 

Pc - liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”

Pz - liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule 

 

Zamawiający wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

Wynik oceny ofert: 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

2. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
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%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,9), 

liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”. 

fakultatywne”  Zamawiający oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

akceptowanie w ofercie poszczególnych klauzul fakultatywnych:  

Klauzula szkód stopniowych 

Klauzula limitu OC pracodawcy dla szkód w mieniu pracowniczym - 

Klauzula przetwarzania danych osobowych  

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

�� �
�

�
∗ �� ∗ 	

 

liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule fakultatywne

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

liczbę punktów uzyskanych za zaakceptowanie poszczególnych klauzul  fakultatywnych), 

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych), 

fakultatywne" (10%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,1).

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

P = Pc + Pz 

liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”, 

liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule fakultatywne”. 

wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji. 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 
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oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

Pkt. 

40 

30 

30 

100 

fakultatywne”, 

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

 

toryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

. 

uzyska największą liczbę punktów. 

wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.   

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 



 

Broker 

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wyk

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium wyboru. 

Część IV: Ubezpieczenia floty  

1. Przy wyborze oferty Zamawiający

Kryterium wyboru

Cena oferty 

Klauzule fakultatywne 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie

2. Opis kryteriów 

2.1. Cena oferty: 

Jako kryterium „Cena” Zamawiający

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie: 

Cn - najniższa cena, 

Co - cena rozpatrywanej oferty, 

Wc - Waga kryterium „Cena” (98%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,

Pc - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”.

2.2. Klauzule fakultatywne 

Jako kryterium „Klauzule fakultatywne

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubez

zaakceptowanie w ofercie poszczególnych 

Nazwa klauzuli 

1. Klauzula pojazdu zastępczego

2. Klauzula środków niedozwolonych

Razem: 

 

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

Gdzie: 

Pz - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule 

Zo -  łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

liczbę punktów uzyskanych za zaakce

 

Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. 

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.  

Zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:

Kryterium wyboru Waga kryterium 

98 % 

 2 % 

oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie  podlegające odrzuceniu.

y przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

�� �
��

��
∗ �� ∗ 	

 

%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,98), 

liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”. 

fakultatywne”  Zamawiający oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

zaakceptowanie w ofercie poszczególnych klauzul fakultatywnych:  

Klauzula pojazdu zastępczego 

Klauzula środków niedozwolonych 

obliczona wg wzoru: 

�� �
�

�
∗ �� ∗ 	

 

liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule fakultatywne

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

liczbę punktów uzyskanych za zaakceptowanie poszczególnych klauzul  fakultatywnych), 
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onawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami: 

podlegające odrzuceniu. 

przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w formularzu oferty. 

oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

pieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

Pkt. 

50 

50 

100 

fakultatywne”, 

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

 



 

Broker 

Zm - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość mery

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych)

Wz - waga kryterium " klauzule fakultatywne

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta

gdzie: 

P – Liczba punktów oferty, 

Pc - liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”

Pz - liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule 

 

Zamawiający wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceni

Wynik oceny ofert: 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

2. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium wyboru. 

Część V: Ubezpieczenie szkód w środowisku

1. Przy wyborze oferty Zamawiający

Kryterium wyboru

Cena oferty 

Klauzule fakultatywne 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie

2. Opis kryteriów 

2.1. Cena oferty: 

Jako kryterium „Cena” Zamawiający

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

gdzie: 

Cn - najniższa cena, 

Co - cena rozpatrywanej oferty, 

Wc - Waga kryterium „Cena” (98%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,

Pc - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za k

2.2. Klauzule fakultatywne 
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maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych), 

fakultatywne" (2%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,02).

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

P = Pc + Pz 

liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”, 

liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule fakultatywne”. 

wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji. 

zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

nktów w oparciu o podane kryterium wyboru.  

Ubezpieczenie szkód w środowisku 

y będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami:

Kryterium wyboru Waga kryterium 

98 % 

 2 % 

oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie  podlegające odrzuceniu.

y przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w

punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

�� �
��

��
∗ �� ∗ 	

 

%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,98), 

liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium ”Cena”. 
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toryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

. 

uzyska największą liczbę punktów. 

u, która uzyska największą liczbę punktów.   

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami: 

podlegające odrzuceniu. 

przyjmuje cenę za wykonanie zamówienia, podaną w formularzu oferty. 



 

Broker 

Jako kryterium „Klauzule fakultatywne

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

zaakceptowanie w ofercie poszczególnych 

Nazwa klauzuli 

1. Rozszerzenie terytorialne poza RP

2. Klauzula daty retroaktywnej

3. Koszty przerwy w działalności

Razem: 

 

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru:

Gdzie: 

Pz - liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule 

Zo -  łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

liczbę punktów uzyskanych za zaakce

Zm - maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość mery

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych)

Wz - waga kryterium " klauzule fakultatywne

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta

gdzie: 

P – Liczba punktów oferty, 

Pc - liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”

Pz - liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule 

 

Zamawiający wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

Wynik oceny ofert: 

1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji.

2. Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wyk

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium wyboru. 
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fakultatywne”  Zamawiający oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

akceptowanie w ofercie poszczególnych klauzul fakultatywnych:  

1. Rozszerzenie terytorialne poza RP 

2. Klauzula daty retroaktywnej 

3. Koszty przerwy w działalności 

Wartość punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

�� �
�

�
∗ �� ∗ 	

 

liczba punktów uzyskanych przez rozpatrywaną ofertę za kryterium „klauzule fakultatywne

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

liczbę punktów uzyskanych za zaakceptowanie poszczególnych klauzul  fakultatywnych), 

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za wartość merytoryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

punktów za zaakceptowanie poszczególnych klauzul fakultatywnych), 

fakultatywne" (2%) w postaci ułamka dziesiętnego (0,02).

Ofertą najkorzystniejszą, będzie oferta Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

P = Pc + Pz 

liczba punktów uzyskanych za kryterium ”Cena”, 

liczba punktów uzyskanych za kryterium „klauzule fakultatywne”. 

wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji. 

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 

udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 

punktów w oparciu o podane kryterium wyboru.  
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oceni wartość merytoryczną oferty. Oferty zostaną 

uszeregowane w kolejności od oferty o najkorzystniejszych warunkach ochrony ubezpieczeniowej do oferty o 

najmniej korzystnych warunkach ochrony ubezpieczeniowej, w oparciu o liczbę punktów uzyskanych za 

Pkt. 

40 

20 

40 

100 

fakultatywne”, 

łączna liczba punktów uzyskanych przez ocenianą ofertę za wartość merytoryczną oferty  (w oparciu o 

 

toryczną ochrony (w oparciu o liczbę 

. 

uzyska największą liczbę punktów. 

wybierze ofertę nie podlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów.   

wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie na podstawie 

onawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom określonym w 

ustawie i w SIWZ oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli Wykonawcy, który uzyska największą liczbę 
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Wybór oferty najkorz

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie 

kryteriów wyboru ofert określonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,

niewystarczające. 

4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w 

 

Unieważnienie postępowania

1.  Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ustawy PZP.

2. O unieważnieniu postępowania Zamawiając

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia przed upływ

ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz publikuje tę informację na stronie internetowej 

www.bip.mpo.torun.pl i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,

2) złożyli oferty (w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, oraz publikuje tę informację na stronie internetowej 

i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze 

 
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 
z dokumentów, którymi Zamawiając

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
Zamawiającego może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel

 

Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. 

Rozdział XIX 
Wybór oferty najkorzystniejszej 

 

wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie 

kryteriów wyboru ofert określonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

h, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności, 

) unieważnieniu postępowania 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w art.92 

wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, Zamaw

udostępnia informacje, o których mowa w art.92 ust. 1 pkt 1-3 i 7, na stronie internetowej.

Rozdział XX 
Unieważnienie postępowania 

 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ustawy PZP.

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia przed upływ

ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz publikuje tę informację na stronie internetowej 

i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie,  

złożyli oferty (w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, oraz publikuje tę informację na stronie internetowej 

i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

Rozdział XXI 
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

Zamawiający już dysponuje.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 
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wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, na podstawie 

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

art.92 ust. 1 pkt 2, zawiera 

Zamawiający uznał za 

, na stronie internetowej. 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ustawy PZP. 

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 

ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia przed upływem terminu składania 

ofert), podając uzasadnienie faktyczne i prawne, oraz publikuje tę informację na stronie internetowej 

złożyli oferty (w przypadku unieważnienia po upływie terminu składania ofert), podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne, oraz publikuje tę informację na stronie internetowej www.bip.mpo.torun.pl 

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione  po wyborze 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych 

działania, sposób współdziałania, zakres prac 
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przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 
rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 
czasu wykonania zamówienia.  

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 
wskazał w formularzu oferty. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachod
1 ustawy PZP.  

 

 

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI 
Ustawy). 

 

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
Przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekt
UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest; 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.

 2. W sprawie ochrony danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem ochrony danych 
osobowych Panem Łukaszem Walczakiem, 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem postępowani

5.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; k

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO.   

8. Posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dos
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

ykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającego

padku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 

Rozdział XXII 
Środki ochrony prawnej 

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI 

Rozdział XXIII 
RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
Przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 
UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest; 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. 

2. W sprawie ochrony danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem ochrony danych 
Łukaszem Walczakiem, e-mail: iod@mpo.torun.pl. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwią
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. 

dbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP i osoby lub podmioty którym powierzono 
przetwarzanie danych w związku z prowadzeniem postępowania o zamówienia publiczne

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

ejmuje cały czas trwania umowy. 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
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przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 
oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i 

ykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do 

Zamawiającego tekst OWU, które 

padku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 

zą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone przepisami niniejszej ustawy (Dział VI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

ywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. 
UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest; 

2. W sprawie ochrony danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem ochrony danych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego 

dbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
i osoby lub podmioty którym powierzono 

a o zamówienia publiczne. 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

onsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

tępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 



 

Broker 

RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

9. Nie przysługuje Pani/Panu: − w zwi
osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 
21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwar
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Broker ubezpieczeniowy Mentor S.A. 

RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Z zastrzeżeniem 
, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwar
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Z zastrzeżeniem 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

rt. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 

21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania 
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Nr sprawy: KU/ZP-04/2019 
KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W TORUNIU 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

–  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

DZIAŁ I WARUNKI OGÓLNE – WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

§1 

Przedmiot zamówienia 

Część I zamówienia - Ubezpieczenia mienia  

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (PD),  

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EE),  

Część II zamówienia - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu:  

a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OG), 

Część III zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

a) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  

i posiadanego mienia (OC),  

Cześć IV zamówienia - Ubezpieczenia floty:  

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych (OC PPM),  

b) ubezpieczenie autocasco (AC),  

c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów  

w związku z ruchem pojazdów (NNW),  

d) ubezpieczenie assistance (ASS), 

Cześć V zamówienia - Ubezpieczenie szkód w środowisku:  

a) ubezpieczenie szkód w środowisku. 

§2 

Termin wykonania 

zamówienia / okres 

ubezpieczenia 

 

1) Termin wykonania zamówienia wynosi 12 miesięcy, nie wcześniej niż: 

a) 1 kwietnia 2019 r. - dla części I, 

b) 1 kwietnia 2019 r. - dla części II, 

c) 1 kwietnia 2019 r. - dla części III, 

d) 1 kwietnia 2019 r. - dla części IV, przy czym maksymalny okres ubezpieczenia 

poszczególnych pojazdów określa się do 30 marca 2021  r., 

e) 1 kwietnia 2019 r. - dla części V. 

2) Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, bez 

względu na odmienne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia. 

§3 

Płatność składki 

1) Składka ubezpieczeniowa za pełen roczny okres ubezpieczenia z tytułu części I, II,III i V 

zamówienia będzie płatna w czterech równych ratach: 

a) I rata – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony, 

b) II rata – do 15 lipca 2019 r., 

c) III rata – do 15 października 2019 r., 

d) IV rata – do 15 stycznia 2020 r. 

2) Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne jednorazowo. 

3) Składki ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych (część IV zamówienia) 

będą płatne jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia danego 
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pojazdu. 

§4 

Komunikacja 

Strony uznają za skuteczne wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, jeżeli zostały dokonane 

drogą elektroniczną. Forma pisemna zastrzeżona zostaje wyłącznie dla zawiadomień  

i oświadczeń dotyczących wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oraz oświadczenia woli o 

odstąpieniu od umowy ubezpieczenia oraz wezwania na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty 

zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co najmniej 14-dniowy termin zapłaty 

zgodnie z Klauzulą opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty. 

 

§5 

Wizja lokalna 

Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej lokalizacji użytkowanych Zamawiającego 

przez Wykonawców, jeśli taka wizja jest niezbędna dla Wykonawcy dla przygotowania oferty. 

Wizja lokalna odbywa się na wniosek Wykonawcy, na jego odpowiedzialność i koszt. 

§6 

Postanowienia 

dotyczące 

stosowanej 

nomenklatury 

Jeżeli w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia pojawiają się poniższe sformułowania: 

a) „Ubezpieczający/Ubezpieczony” stosuje się równorzędnie do „Zamawiający”, 

b) „Ubezpieczyciel” stosuje się równorzędnie do „Wykonawca”, 

c) jako „OWU” rozumie się Ogólne Warunki Ubezpieczenia/szczególne warunki 

ubezpieczenia w treści zaproponowanej przez Wykonawcę, mające zastosowanie do 

danej umowy ubezpieczenia 

§6 

Postanowienia 

dotyczące 

Koasekuracji 

1) W przypadku udzielenia wspólnego zamówienia publicznego dla dwóch lub więcej 

Wykonawców (konsorcjum/pool koasekuracyjny) jako „Ubezpieczyciela” rozumie się 

wszystkich Wykonawców, tzw. Koasekuratorów. 

2) Koasekuratorzy są zobowiązani do wskazania podmiotu wiodącego, tzw. Koasekuratora 

Prowadzącego, który uprawniony jest do reprezentowania wszystkich Koasekuratorów 

m.in. w zakresie zawarcia, administrowania i wykonywania umowy ubezpieczenia, w tym 

likwidacji szkód. Wszelkie decyzje przekazane przez niego traktuje się jako wiążące dla 

pozostałych Koasekuratorów. Koasekuratorzy uznają za wiążące polisy ubezpieczeniowe, 

aneksy oraz inne dokumenty (np. cesje ubezpieczeniowe) podpisane przez 

Koasekuratora Prowadzącego.  

3) Koasekurator Prowadzący uprawniony jest do komunikacji  

z Zamawiającym/Ubezpieczającym w imieniu wszystkich Koasekuratorów. Wszelkie 

zawiadomienia, informacje przekazywane Koasekuratorowi Prowadzącemu przez 

Zamawiającego/Ubezpieczającego traktuje się jako wiążące wszystkich Koasekurantów. 

§7 

Postanowienia 

dotyczące Towarzystw 

Ubezpieczeń 

Wzajemnych 

1) Zamawiający nie będzie zobligowany, aby zostać członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń 

Wzajemnych. 

2) Zamawiający nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu straty Towarzystwa 

Ubezpieczeń Wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej  

w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

3) Składka przypisana Zamawiającemu w okresie realizacji zamówienia mieści się w 10% 

składki przypisanej towarzystwu przypadającej na osoby nie będące członkami 

towarzystwa, zgodnie z art. 111 ust. 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

§8 

Postanowienia 

dodatkowe 

1) Postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia oraz postanowienia szczególne zawarte  

w SIWZ (warunkach obligatoryjnych i zaakceptowanych warunkach fakultatywnych) 

mają pierwszeństwo stosowania przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), które 
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mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust. 2 – 4. 

2) Jeżeli w OWU istnieje katalog fakultatywnych klauzul dodatkowych Ubezpieczyciel jest 

zobowiązany w ofercie określić w sposób czytelny, które z klauzul mają zastosowanie do 

umowy.  

W innym wypadku treści klauzul dodatkowych nie stosuje się. 

3) W sprawach uregulowanych w umowie ubezpieczenia nie mają zastosowania powołane 

w ust. 1 OWU. 

4) Jeżeli postanowienia OWU pozostawać będą w sprzeczności z umową ubezpieczenia, to 

tych postanowień OWU nie stosuje się. 

5) Wszelkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela mają 

zastosowanie, jeśli opisana w nich przyczyna szkody jest wyłączną i pierwotną przyczyną 

szkody. 

6) Integralną część niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią załączniki nr 7 – 9 

do SIWZ. 

7) Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze 

względu na siedzibę Zamawiającego.  

8) Umowa ubezpieczenia podlega prawu i jurysdykcji sądów polskich. 
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DZIAŁ II CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA  

§1 

Postanowienia 

wspólne dla wszystkich 

ubezpieczeń 

Odszkodowania będą wypłacane w wartościach netto bez uwzględnienia podatku od 

towarów  usług VAT tylko w sytuacji, jeżeli Ubezpieczony ma prawo do jego odliczenia. 

 

§2 Klauzule dodatkowe 

wspólne dla części I 

zamówienia 

W stosunku do wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszej części 

postępowania zastosowanie będą mieć następujące klauzule: 

a) Klauzula generalna, 

b) Klauzula limitów, 

c) Klauzula definicji pracownika, 

d) Klauzula zniesienia regresu, 

e) Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5), 

f) Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 k.c.), 

g) Klauzula warunków i taryf, 

h) Klauzula stempla pocztowego, 

i) Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2),  

j) Klauzula potrącania rat, 

k) Klauzula zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.), 

l) Klauzula zmiany własności, 

m) Klauzula zgłaszania szkód,  

n) Klauzula oględzin, 

o) Klauzula wypłaty zaliczki, 

p) Klauzula wypłaty odszkodowania, 

q) Klauzula wyboru dostawcy i usługodawcy, 

r) Klauzula likwidacji drobnych szkód. 

DZIAŁ II A UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK (PD) 

§1 

Przedmiot 

ubezpieczenia 

1) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną: 

a) wybrane środki trwałe (zgodnie z ewidencją środków trwałych grupa I-VIII),  sprzęt 

elektroniczny, pojazdy w ruchu i podczas postoju, infrastruktura naziemna  

i podziemna, sieci, urządzenia,  

b) nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) w obce środki trwałe, 

c) niskocenne środki trwałe / mienie pozaewidencyjne, w tym odzież ochronna, 

d) środki obrotowe, w tym paliwa i części zamienne/zapasowe, 

e) mienie pracownicze, 

f) wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych oraz poza schowkami, 

g) mienie osób trzecich (mienie dzierżawione, leasingowane, najmowane na 

podstawie umowy i/lub użytkowane przez Ubezpieczającego) 

należące do lub użytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, bez 

względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia.  

2) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje: 

a) pojazdów rejestrowanych, 
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b) sprzętu elektronicznego objętego odrębnym ubezpieczeniem (EE), 

c) mienia zaksięgowanego w ramach funkcjonowania lokalizacji Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewska 37 - 53 (87-

100 Toruń), objętego odrębnym ubezpieczeniem. 

§2 

Zakres ubezpieczenia 

1) Ubezpieczenie zawarte w systemie  „all risks" ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za 

wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochroną 

objęte są wszelkie szkody polegające na: 

a) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego  

i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, 

b) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji 

ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do 

ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia. 

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej następujące ryzyka (z uwzględnieniem 

limitów określonych w § 5 poniżej): 

a) ognia/pożaru (w tym przeniesienie się ognia na ubezpieczony przedmiot z 

sąsiednich lokalizacji), przypalenia, osmolenia, dymu, sadzy - z zastosowaniem 

treści Klauzuli przypalenia i osmolenia, 

b) bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna,  

c) wybuchu/implozji, 

d) upadku statku powietrznego lub jego części,  

e) huraganu, silnego wiatru o prędkości nie niższej niż 13 m/s,  

f) deszczu nawalnego, 

g) powodzi, podtopienia, zalania, wzmożonego przepływu mas wodnych, bez względu 

na ich wystąpienie z koryta, a w szczególności w wyniku wymywania podłoża pod 

strumieniem wody oraz uszkodzenia mienia przez niesione prądem wody 

przedmioty, spływu wód po zboczach,  

h) opadów atmosferycznych, w tym będących następstwem obfitych opadów śniegu 

powodujących uszkodzenie/zniszczenie konstrukcji od ciężaru śniegu/lodu lub 

polegające na zalaniu wynikłym z szybkiego topnienia mas śniegu/lodu, mrozu, 

i) osunięcia i zapadanie się ziemi, lawiny, 

j) huku ponaddźwiękowego,  

k) gradu, szadzi,  

l) przewrócenia się drzew, masztów i innych obiektów,  

m) katastrofy budowlanej, 

n) uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot – zgodnie z Klauzulą uderzenia 

pojazdu, 

o) transportu wewnątrz danej lokalizacji (w tym przewożenia, przenoszenia, 

załadunku, rozładunku, wypadku środka transportu),  przy czym wybrane składniki 

mienia mogą być użytkowane na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewska 37-53 (87-100 Toruń), 

p) transportu poza daną lokalizacją – zgodnie z Klauzulą transportową, 

q) następstw szkód wodociągowych – zgodnie z Klauzulą szkód wodociągowych, 
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r) przepięcia – zgodnie z Klauzulą przepięciową, 

s) sabotażu, terroryzmu i strajku, zamieszek, rozruchów – zgodnie z klauzulami: 

Klauzula sabotażu i Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek, 

t) trzęsienia ziemi,  

u) skażenia lub zanieczyszczenia mienia objętego polisą w wyniku zdarzeń objętych 

ochroną ubezpieczeniową,  

v) samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z przyczyn innych niż pożar, 

samoczynnego zadziałania sprzętu gaśniczego, 

w) kradzieży z włamaniem i rabunku, 

x) kradzieży zwykłej, 

y) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – zgodnie z Klauzulą naprawy 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

z) wandalizmu, dewastacji,  

aa) stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów szklanych. 

3) Ubezpieczenie obejmuje uzasadnione koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku 

ze zdarzeniami wymienionymi powyżej, koszty zabezpieczenia przed szkodą lub 

zmniejszenia rozmiaru szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

4) Ubezpieczenie obejmuje również inne koszty dodatkowe zgodnie z treścią klauzul 

dodatkowych, w tym: 

a) Klauzula odtworzenia dokumentacji,  

b) Klauzula poszukiwania szkody, 

c) Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności, 

d) Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych. 

§3 

Postanowienia 

szczególne 

/modyfikacje OWU  

 

1) Ochroną ubezpieczeniową objęty jest cały majątek Ubezpieczonego niezależnie od 

miejsca i sposobu przechowywania, nie wyłączając majątku na zewnątrz budynków, 

znajdującego się na placach, przechowywanego bezpośrednio na podłodze, jak również 

w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu oraz wszelkie budowle i 

urządzenia znajdujące się pod powierzchnią ziemi lub poza lokalizacjami (np. rurociągi), 

a także wszelkie napowietrzne linie przesyłowe/transmisyjne/dystrybucyjne z 

włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzętu, który może być 

połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, a także mienie 

niezwiązane trwale z gruntem (np. budkach parkingowych, portierniach, kontenerach 

biurowych), studnie, zbiorniki. 

2) Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, także w 

nieczynnych obiektach (do 30 dni od momentu wyłączenia z eksploatacji, a powyżej 30 

dni po uzyskaniu zgody ubezpieczyciela) oraz w mieniu użytkowanym na otwartej 

przestrzeni, a także na zewnątrz budynku wraz z konstrukcjami wspornikowymi. 

3) Szkody w użytkowanych pojazdach obejmują co najmniej szkody powstałe w wyniku: 

a) upadku, 

b) przewrócenia się, 

c) zderzenia z innymi pojazdami, w tym pomiędzy pojazdami użytkowanymi przez 

Ubezpieczającego, 
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d) nagłego działania siły mechanicznej przy zetknięciu z osobami, zwierzętami lub 

przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu. 

4) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w wyniku złego stanu dachu i stolarki 

drzwiowej/okiennej, zaś ewentualne ograniczenie odpowiedzialności będzie miało 

zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu/stolarki przyczynił się do 

powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z 

zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Limit odpowiedzialności 

100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

5) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w wyniku zalania wskutek pozostawienia 

niezabezpieczonych lub nieprawidłowo zabezpieczonych otworów dachowych, 

okiennych i drzwiowych lub innych elementów budynków. Limit odpowiedzialności 

100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

6) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wskutek zalania, zanieczyszczenia lub 

skażonego mienia, niezależnie od faktu czy nastąpiło fizyczne uszkodzenie lub 

zniszczenie, jeśli przedmiot szkody nie może spełniać swoich pierwotnych funkcji. 

7) Ubezpieczenie obejmuje również szkody wynikłe z nagłych zmian temperatury oraz 

działanie mrozu i efekty szybkiego rozmarzania. 

8) Katastrofą budowlaną jest - zgodnie z definicją sformułowaną w Ustawie z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane - niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego 

lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów. Limit określony w §5 ma 

zastosowanie wyłącznie dla katastrofy budowlanej samoistnej. Za katastrofę budowlaną 

nie uznaje się zdarzeń, objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia z tytułu 

innych ryzyk. 

9) W zakresie ryzyka kradzieży z włamaniem ochrona obowiązuje także dla mienia 

przechowywanego w kontenerach, portierniach/budkach parkingowych, barakowozach 

itp. miejscach przechowywania, nie związanych trwale z gruntem. 

10) Kradzież zwykła to kradzież bez śladów włamania, w tym także mienia użytkowanego 

i przechowywanego na otwartej przestrzeni. Ubezpieczający jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia policji, nie później niż w ciągu 48 godzin po stwierdzeniu 

szkody wskutek kradzieży zwykłej. 

11) Za ryzyko wandalizmu, dewastacji uznaje się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie 

mienia przez osoby trzecie. Ochrona dotyczy całości ubezpieczonego mienia, w tym 

mienia niezabezpieczonego ze względu na jego naturalne umiejscowienie, np. 

kontenery/pojemniki na odpady, ogrodzenia. Za wandalizm, dewastację nie uznaje się 

zdarzeń, objętych ochroną w ramach umowy ubezpieczenia z tytułu innych ryzyk. Limit 

odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje szkody wskutek graffiti, pomalowania, 

porysowania, podrapania. Limit odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

12) Ubezpieczenie stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów szklanych obejmuje m.in. 

pokrycie kosztów usług ekspresowych, koszty użycia rusztowań lub dźwigu, montażu, 
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demontażu, transportu, wykonania oklejeń (informacyjnych, reklamowych, ozdobnych, 

antywłamaniowych itp.). Za ryzyko stłuczenia/pęknięcia nie uznaje się zdarzeń, objętych 

ochroną w ramach umowy ubezpieczenia z tytułu innych ryzyk. 

13) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody wyrządzone przez zwierzęta. 

14) Ubezpieczyciel obejmuje koszty napełniania urządzeń/instalacji gaśniczych, jeśli wskutek 

awarii tych urządzeń lub błędnej obsługi/nieuzasadnionego uruchomienia dojdzie do 

wydostania się mediów gaśniczych. Limit odpowiedzialności 20 000,00 zł na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

15) Klauzula szkód elektrycznych. Zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się o szkody 

elektryczne w maszynach i urządzeniach elektrycznych uniemożliwiające ich prawidłowe 

użytkowanie w wyniku niezachowania parametrów prądu elektrycznego m.in. wskutek 

niezadziałania zabezpieczeń, zmiany napięcia zasilania, zmiany częstotliwości prądu, 

uszkodzenia izolacji, zwarcia, zaniku jednej lub więcej faz. Dodatkowy limit 

odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

16) Klauzula szkód mechanicznych. Zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się  

o szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu maszyn i urządzeń wskutek awarii, w 

szczególności wynikłej z wady materiałowej, produkcyjnej, konstrukcyjnej, błędów 

eksploatacyjnych, nieostrożności pracownika w obsłudze, nieprawidłowego montażu 

bądź posadowienia. Dodatkowy limit odpowiedzialności 200 000,00 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

17) W przypadku postanowień OWU, które uzależniają istnienie ochrony ubezpieczeniowej 

od składowania mienia na podstawach w określonej wysokości ponad poziom podłogi, 

uznaje się że postanowienia takie mają zastosowanie jedynie dla mienia 

składowanego/przechowywanego/magazynowanego w pomieszczeniach położonych 

poniżej gruntu. W przypadku zalania bezpośrednio z góry ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje mienie bez wymogu składowania na podstawach. 

§4 

Miejsce ubezpieczenia 

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wszelkie miejsca na terenie RP, gdzie znajduje 

się ubezpieczone mienie – zgodnie z Klauzulą miejsca ubezpieczenia. 

§5  

Sumy ubezpieczenia. 

system ubezpieczenia. 

limity 

odpowiedzialności inne 

niż  

w klauzulach 

dodatkowych  

i postanowieniach 

szczególnych 

 

 
Tabela 1 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA – RYZYKA ŻYWIOŁOWE 

ŚRODKI TRWAŁE (GR. I -VIII KŚT) wg stanu na dzień 30.11.2018 r. 

Przedmiot ubezpieczenia Wartość 
Suma 

ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

Środki trwałe (gr. I-II) 
 wartość księgowa 

brutto  
3 490 112,20  sumy stałe  

Środki trwałe (gr. III - VIII KŚT)  
 wartość księgowa 

brutto  
6 679 085,29 sumy stałe 

Wykaz środków stałych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, zakładka „Grudziądzka”. 
Tabela 2  
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UBEZPIECZENIE MIENIA – RYZYKA ŻYWIOŁOWE 

MIENIE INNE NIŻ ŚRODKI TRWAŁE, OKREŚLONE W TABELI 1 

LIMITY NA I. RYZYKO 

Rodzaj mienia Limit 

Szopka Bożonarodzeniowa wraz z wyposażeniem 200 000 zł 

nakłady adaptacyjne 100 000 zł 

niskocenne środki trwałe / mienie pozaewidencyjne          50 000 zł  

środki obrotowe, w tym paliwa i części zamienne/zapasowe            50 000 zł  

mienie pracownicze 
 

       50 000 zł 
 

wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych i poza 
schowkami 

           20 000 zł  

mienie osób trzecich        50 000 zł  

 

 
Tabela 3 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA - RYZYKA DODATKOWE 

POZOSTAŁE LIMITY NA I. RYZYKO 

Ryzyko Limit 

ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej 2 000 000,00 zł 

ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku 

środki trwałe, nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) w obce 

środki trwałe, niskocenne środki trwałe/mienie 
pozaewidencyjne, mienie osób trzecich, środki obrotowe, 
szopka bożonarodzeniowa 

600 000,00 zł  

ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku 
mienie pracownicze 

10 000,00 zł 

ubezpieczenie kradzieży zwykłej 10 000,00 zł  

ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku 
wartości pieniężne 

20 000,00 zł 

ubezpieczenie rabunku 
wartości pieniężne 

20 000,00 zł 

ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie 20 000,00 zł 

 
 

§6 
Franszyzy  
i udziały własne 
 

Zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej: 

a) 300,00 zł dla ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku, 

b) zniesiona dla mienia pracowniczego, 

c) 1 000,00 zł dla pozostałych ryzyk. 

§7 
Wypłata odszkodowań  

i likwidacja szkód 

 

1) Odszkodowania za szkody w środkach trwałych, nakładach adaptacyjnych,  niskocennych 

środkach trwałych/mieniu pozaewidencyjnym, mieniu osób trzecich, szopce 

bożonarodzeniowej będą wypłacane wg kosztów zakupu nowego, odbudowy remontu 

lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy 

uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów 
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sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów 

eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu demontażu i 

montażu. 

2) Odszkodowania dla środków obrotowych będą wypłacane wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia, powiększonych o koszty transportu. 

3) Odszkodowania dla mienia pracowniczego wypłacane są w wartościach rzeczywistych. 

4) Odszkodowania dla wartości pieniężnych wypłacane są w wartościach nominalnych. 

5) Dla mienia ubezpieczonego w systemie wartości księgowej brutto górną granicą 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest łączna suma ubezpieczenia wszystkich środków 

trwałych dotkniętych szkodą (wartość wynikająca z ewidencji księgowej). 

6) Dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych górną granicą 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest wartość odtworzeniowa danego przedmiotu 

ubezpieczenia. 

7) Zastosowanie ma Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia. 

8) W przypadku działań związanych z likwidacją szkody dokonywanych we własnym zakresie 

przez Ubezpieczającego, takich jak m.in. naprawy, zapobieganie powstaniu szkody lub 

zwiększanie jej rozmiarów, usunięcie pozostałości po szkodzie itp. odszkodowanie będzie 

ustalone w oparciu o kalkulację kosztów usunięcia szkody sporządzaną przez 

Ubezpieczającego zgodnie z obowiązującymi u Ubezpieczającego wewnętrznymi zasadami 

rozliczeń kosztów robocizny, kosztów materiałów, kosztów transportu, kosztów sprzętu itp. 

Niniejsze koszty będą weryfikowane przez Ubezpieczyciela przy uwzględnieniu specyfiki 

działalności Ubezpieczonego. 

9) Ubezpieczyciel zgadza się na zastosowanie przez Ubezpieczającego innej technologii 

odbudowy mienia lub użycia innych materiałów do odbudowy mienia, jeśli: 

a) aktualne przepisy prawa lub decyzje organów administracji publicznej (w tym 
również konserwatora zabytków) zabraniają stosowania technologii lub materiałów 
użytych do zbudowania mienia dotkniętego szkodą lub 

b) koszt odbudowy przy użyciu innej technologii lub materiałów jest niższy od kosztu 
odbudowy przy wykorzystaniu materiałów lub technologii wykorzystanych do 
wybudowania mienia dotkniętego szkodą. 

§8 
Klauzule dodatkowe 

Zastosowanie będą mieć następujące klauzule: 
c) Klauzula reprezentantów (art. 827), 
d) Klauzula miejsca ubezpieczenia, 
e) Klauzula odtworzenia dokumentacji,  
f) Klauzula przepięciowa, 
g) Klauzula przypalenia i osmolenia, 
h) Klauzula uderzenia pojazdu, 
i) Klauzula szkód wodociągowych, 
j) Klauzula poszukiwania szkody, 
k) Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności, 
l) Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych - limit 

wspólny dla ubezpieczenia PD oraz EE, 
m) Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia, 
n) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - limit wspólny dla ubezpieczenia PD oraz 

EE, 
o) Klauzula transportowa - limit wspólny dla ubezpieczenia PD oraz EE (sprzęt 

stacjonarny) 
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p) Klauzula sabotażu - limit wspólny dla ubezpieczenia PD, EE, 
q) Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek - limit wspólny dla ubezpieczenia PD, EE, 
r) Klauzula wartości środków trwałych, 
s) Klauzula automatycznego pokrycia – limit wspólny dla ubezpieczeń PD, EE, 
t) Klauzula zmiany własności, 
u) Klauzula zniesienia zasady proporcji (leeway), 
v) Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - limit wspólny dla ubezpieczenia PD, 

EE, 
w) Klauzula 72 godzin,  
x) Klauzula nieodtwarzania mienia, 
y) Klauzula wynagrodzenia ekspertów - limit wspólny dla ubezpieczenia PD, EE, 
z) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, 
aa) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
bb) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, 
cc) Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – limit wspólny dla 

ubezpieczeń PD, EE. 

DZIAŁ II B UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EE) 

§1 
Przedmiot 
ubezpieczenia 

1) Ochroną ubezpieczeniową objęty zostanie wybrany elektroniczny sprzęt stacjonarny i 

sprzęt przenośny, należący do lub użytkowany przez Ubezpieczonego na podstawie 

tytułu prawnego. Ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na wiek i 

zużycie techniczne. Objęte są także szkody w nośnikach obrazu w urządzeniach 

fotokopiujących (bębny selenowe). 

2) Przedmiotem ubezpieczenia są nośniki danych i koszty odtworzenia danych oraz 

oprogramowania, w tym wprowadzenie danych przez pracowników z kopii lub ręcznie 

w celu zaktualizowania baz danych do stanu sprzed szkody, zainstalowanie 

licencjonowanego oprogramowania przez firmę zewnętrzną lub pracowników własnych 

wraz z instalacją, konfiguracją i przeniesieniem baz danych. 

3) Przedmiotem ubezpieczenie są także zwiększone koszty działalności 

(proporcjonalne/nieproporcjonalne), które Ubezpieczający poniesie po szkodzie, objętej 

zakresem ubezpieczenia. 

§2 
Zakres ubezpieczenia 

1) Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za 

wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochroną 

objęte są wszelkie szkody polegające na: 

a) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego  

i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, 

b) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji 

ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do 

ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia. 

2) Zakres ubezpieczenia obejmie ochroną ryzyka zniszczenia, uszkodzenia i utraty, w 

wyniku których sprzęt elektroniczny nie może osiągnąć parametrów znamionowych. 

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej następujące ryzyka: 

a) powstałe w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu tj. 

nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd 

operatora),  

b) świadomego i celowego zniszczenia przez osoby trzecie, pracowników i 

współpracowników Ubezpieczonego (dewastacja, sabotaż), 
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c) szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych, tj. 

błędów konstrukcyjnych, produkcyjnych, montażowych, wadliwego materiału,  

d) zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej, szkód 

przepięciowych  

i pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji itp., powstałych  

w związku z uderzeniem pioruna oraz innych szkód elektrycznych,  

e) kradzieży z włamaniem lub rabunku, 

f) działania ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.) oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, uderzenia 

pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej (gaszenia, 

burzenia, oczyszczenia zgliszcz), 

g) działania wody i innych cieczy, tj. zalania z urządzeń wodnych i wodno – 

kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników 

atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, lodu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp., 

w tym zalania w wyniku złego stanu dachu, rynien, okien lub niezabezpieczonych 

otworów dachowych lub innych elementów budynku, 

h) działania wiatru, gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi,  

i) trzęsienia ziemi, huraganu,  

j) szkody wynikające z braku dostawy prądu, wody lub gazu. 

4) Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: 

a) kradzieży zwykłej (bez śladów włamania) z lokalu i poza lokalem, 

b) szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; w tym 

w sprzęcie na stałe zainstalowanym w pojeździe mechanicznym, podczas 

transportu, 

c) szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu; 

d) szkód powstałych w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego 

wyłączenia z użytkowania (do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia magazynowania 

bądź wyłączenia z użytkowania, chyba że Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dłuższy 

okres ochrony), bez konieczności informowania Ubezpieczyciela o fakcie 

tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania, 

e) szkód powstałych podczas eksploatacji, konserwacji, remontów i analogicznych 

czynności związanych z eksploatacją sprzętu, 

f) szkód w sprzęcie, którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował (nie przygotował 

do eksploatacji np. sprzęt nie został rozpakowany), bez konieczności informowania 

Ubezpieczyciela o tym fakcie, przy czym zastrzega się maksymalny czas ochrony 3 

miesiące od czasu dostawy sprzętu, chyba że Ubezpieczyciel wyrazi zgodę na dłuższy 

okres ochrony, 

g) szkody powstałe podczas napraw i konserwacji – do limitu 10 000,00 zł na jeden i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

h) szkód w sprzęcie stacjonarnym podczas przemieszczania w danej lokalizacji, 

użytkowanej przez Ubezpieczającego w ramach prowadzonej działalności, 

i) transportu sprzętu stacjonarnego wewnątrz danej lokalizacji (w tym przewożenia, 
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przenoszenia, załadunku, rozładunku, wypadku środka transportu),  

j) transportu sprzętu stacjonarnego poza daną lokalizacją – zgodnie z Klauzulą  

k) transportową, 

l) sabotażu, terroryzmu i strajku, zamieszek, rozruchów – zgodnie z klauzulami: 

Klauzula sabotażu i Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek, 

m) skażenia lub zanieczyszczenia mienia objętego polisą w wyniku zdarzeń objętych 

ochroną ubezpieczeniową,  

n) samoczynnego otworzenia się główek tryskaczowych z przyczyn innych niż pożar, 

samoczynnego zadziałania sprzętu gaśniczego, 

o) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – zgodnie z Klauzulą naprawy 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

§3 
Postanowienia 
szczególne/modyfikacj
e OWU  
 

1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży  

z pojazdu (bez warunku przechowywania w miejscu niewidocznym) lub kradzieży całego 

pojazdu wraz ze sprzętem. Ochrona obejmuje wszelkie pojazdy, w tym pojazdy floty 

Ubezpieczającego. 

2) W zakresie ryzyka kradzieży z włamaniem ochrona obowiązuje także dla mienia 

przechowywanego w kontenerach, portierniach/budkach parkingowych, barakowozach 

itp. miejscach przechowywania, niezwiązanych trwale z gruntem. 

3) Kradzież zwykła to kradzież bez śladów włamania, w tym także mienia użytkowanego 

i przechowywanego na otwartej przestrzeni. Ubezpieczający jest zobowiązany do 

niezwłocznego powiadomienia policji po stwierdzeniu szkody wskutek kradzieży zwykłej. 

4) Nie stosuje się ograniczeń odpowiedzialności dla sprzętu elektronicznego znajdującego się na 

wolnym powietrzu. 

5) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wskutek zalania, zanieczyszczenia lub 

skażonego mienia, niezależnie od faktu czy nastąpiło fizyczne uszkodzenie lub 

zniszczenie, jeśli przedmiot szkody nie może spełniać swoich pierwotnych funkcji. 

6) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane uszkodzeniem, zniszczeniem 

sprzętu elektronicznego wskutek niezadziałania lub wadliwego działania urządzeń 

klimatyzacyjnych. 

7) W przypadku postanowień OWU, obligujących Ubezpieczającego do dokonywania czynności 

konserwacyjnych, przeglądów, napraw sprzętu elektronicznego oraz jego zabezpieczeń, 

uznaje się za wystarczające, jeśli czynności te będą wykonywane przez personel własny 

Ubezpieczającego. 

8) W przypadku postanowień OWU, które uzależniają istnienie ochrony ubezpieczeniowej od 

składowania mienia na podstawach w określonej wysokości ponad poziom podłogi, uznaje się 

że postanowienia takie mają zastosowanie jedynie dla mienia 

składowanego/przechowywanego /magazynowanego w pomieszczeniach położonych poniżej 

gruntu. 

§4 
Miejsce ubezpieczenia 

1) Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wszelkie miejsca na terenie RP, gdzie 

znajduje się ubezpieczone mienie, w tym sprzęt wykorzystywany w delegacjach 

służbowych, a także podczas pracy zdalnej poza lokalizacjami prowadzonej działalności 

przez Ubezpieczającego z włączeniem mieszkań prywatnych, hoteli itp. miejsc. 
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2) Dla sprzętu elektronicznego przenośnego – zakres terytorialny obejmuje obszar Europy. 

§5  
Sumy ubezpieczenia. 
system ubezpieczenia. 
limity 
odpowiedzialności 
inne niż w klauzulach 
dodatkowych  
i postanowieniach 
szczególnych 
 

Tabela 4 

Przedmiot ubezpieczenia Wartość Suma ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

sprzęt elektroniczny stacjonarny 
 wartość 
księgowa 

brutto  
184 818,58 zł  sumy stałe  

sprzęt elektroniczny przenośny 
 wartość 
księgowa 

brutto  
29 300,00 zł  sumy stałe  

nośniki danych/dane 
/oprogramowanie 

-             50 000,00 zł   limit na I. ryzyko  

zwiększone koszty działalności 
(proporcjonalne  

i nieporporcjonalne) 
 -            20 000,00 zł   limit na I. ryzyko 

kradzież zwykła  -            10 000,00 zł   limit na I. ryzyko 

telefony komórkowe, tablety, 
smartfony itp. rodzaju sprzęty 

przenośne 
- 10 000,00 zł limit na I. ryzyko 

 
Wykaz sprzętu stacjonarnego i przenośnego wg stanu na dzień 30.11.2018 r. stanowi 
załącznik nr 7 do SIWZ. 

§6 
Franszyzy  
i udziały własne 
 

Zastosowanie ma wyłącznie franszyza redukcyjna w wysokości: 
a) sprzęt stacjonarny i przenośny: 10% odszkodowania, nie mniej niż 300 zł, nie więcej 

niż 1 000 zł, 
b) dla szkód w wyniku kradzieży z pojazdu lub upuszczenia: 10% odszkodowania, nie 

mniej niż 500,00 zł  
c) dla kosztów odtworzenia danych lub oprogramowania: 10% odszkodowania, nie 

mniej niż 1.000zł, 
d) kradzież zwykła: 10% odszkodowania, nie mniej niż 500,00 zł. 

§7 
Wypłata odszkodowań  

i likwidacja szkód 

1) Odszkodowanie będą wypłacane bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego 

lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego do wartości odtworzenia 

rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie 

nowy, dostępny na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i 

wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu 

i montażu ponownego (w tym zainstalowania) oraz opłat celnych i innych tego typu 

należności. Z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują 

się w stanie umożliwiającym dalsze użycie. 

2) Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie przedmiotu 

ubezpieczenia lub gdy koszt naprawy/usunięcia szkód, jest równy lub przekracza 80% 

sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia. 

3) W przypadku, gdy w danym zestawie komputerowym zainstalowano oprogramowanie 

przypisane do tego zestawu i jego suma ubezpieczenia obejmuje wartość 

oprogramowania (licencji) odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem wartości 

oprogramowania (licencji). 

4) Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia danego urządzenia.  
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5) Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji. 

§8 
Klauzule dodatkowe 

Zastosowanie będą mieć następujące klauzule: 
a) Klauzula reprezentantów (art. 827), 
b) Klauzula miejsca ubezpieczenia, 
c) Klauzula przypalenia i osmolenia, 
d) Klauzula poszukiwania szkody, 
e) Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych - limit 

wspólny dla ubezpieczenia PD oraz EE, 
f) Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia, 
g) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia - limit wspólny dla ubezpieczenia PD oraz 

EE, 
h) Klauzula transportowa -limit wspólny dla ubezpieczenia PD oraz EE (sprzęt 

stacjonarny) 
i) Klauzula sabotażu - limit wspólny dla ubezpieczenia PD, EE, 
j) Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek - limit wspólny dla ubezpieczenia PD, EE, 
k) Klauzula wartości środków trwałych, 
l) Klauzula automatycznego pokrycia – limit wspólny dla ubezpieczeń PD, EE, 
m) Klauzula zmiany własności, 
n) Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - limit wspólny dla ubezpieczenia PD, 

EE, 
o) Klauzula 72 godzin,  
p) Klauzula nieodtwarzania mienia, 
q) Klauzula wynagrodzenia ekspertów - limit wspólny dla ubezpieczenia PD, EE, 
r) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, 
s) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
t) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, 
u) Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – limit wspólny dla 

ubezpieczeń PD, EE, 
v) Klauzula automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 14 dni. 

DZIAŁ II D TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH 
 DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA 
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 Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe 

wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów 

niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub 

organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem 

uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników 

ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich 

pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, 

pełnomocników, pozostałych pracowników i współpracowników 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 

 

Klauzula miejsca ubezpieczenia 

Strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się każde miejsce związane z prowadzoną 

przez Ubezpieczonego działalnością (w tym wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje), a także 

każde inne miejsce, w którym na podstawie jakiejkolwiek umowy znajduje się mienie, za 

które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub pozostające pod kontrolą Ubezpieczonego. 

 

Klauzula odtworzenia dokumentacji  

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa wszelkie koszty odtworzenia dokumentacji 

Zamawiającego, która zostanie uszkodzona, zniszczona lub utracona wskutek ubezpieczonej 

szkody lub straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 50 



 

 
 
 
  

17 
 

 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Klauzula przepięciowa 

Strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek 

przepięcia. Za przepięcie uznaje się: 

1) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami 

atmosferycznymi – odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy 

ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/aparatu 

technicznego, 

2) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej nie spowodowany wyładowaniami 

atmosferycznymi (z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne), lecz 

spowodowany zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, 

indukcji, wynikłe z niewłaściwych parametrów prądy elektrycznego itp. przyczyn  

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia 

każdej dotkniętej szkodą maszyny/urządzenia/aparatu technicznego, natomiast 

łącznie nie może przekroczyć limitu  200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

Klauzula przypalenia i osmolenia 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody polegające na przypaleniu lub 

osmoleniu ubezpieczonego mienia w przypadku, gdy nie doszło do pożaru.  

 

Klauzula uderzenia pojazdu 

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody spowodowane uderzeniem 

pojazdu lub jego części lub przewożonego nim ładunku w ubezpieczony przedmiot. Za taką 

szkodę uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia, powstałe w 

wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu, także innego niż drogowy, z włączeniem szkód 

spowodowanych przez pojazdy/maszyny eksploatowane przez Ubezpieczającego lub osoby, 

za które ponosi on odpowiedzialność. 

 

Klauzula szkód wodociągowych 

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych, 

polegających na zalaniu ubezpieczonego mienia w wyniku wydostania się cieczy, 

gazów/pary i innych substancji z przewodów, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 

klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, tryskaczowych 

/zraszaczowych, zbiorników itp. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody powstałe wskutek: 

 zalania przez osoby trzecie, 

 cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 

 niezamierzonego wydostania się cieczy/gazów/pary z przewodów, urządzeń, 

instalacji, zbiorników, a także pozostawienia otwartych kranów i innych zaworów, 
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 samoczynnego uruchomienia instalacji zraszaczowych/tryskaczowych (bez 

wystąpienia pożaru), 

 rozszczelnienia zbiorników, 

 pęknięcia/zamarznięcia przewodów/instalacji/urządzeń. 

 

Klauzula poszukiwania szkody 

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia obejmuje uzasadnione i udokumentowane koszty 

poszukiwania wycieków i awarii oraz usunięcia skutków takich poszukiwań. Zastosowanie 

ma dodatkowy limit w wysokości 50 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia.  

 

Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa zwiększone koszty działalności po szkodzie, 

poniesione w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zabezpieczenia mienia nieobjętego 

szkodą, w tym: 

 koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia, 

 koszty lokalizacji zastępczej, wynajmu powierzchni użytkowych 

/biurowych/magazynowych, 

 koszty użytkowania sprzętu zastępczego, wynajmu maszyn i urządzeń w celu 

ponownego uruchomienia działalności/sprzedaży/usług, 

 koszty transportu mienia do/z lokalizacji zastępczych, 

 koszty dodatkowego zatrudnienia oraz usług firm zewnętrznych, 

 koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy, a 

także frachtu ekspresowego. 

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia 

się limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 200 000,00 zł w 

rocznym okresie ubezpieczenia.  

 

Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych  

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (bezpośrednie i pośrednie) 

powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlanych, montażowych, demontażowych, 

i/lub instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem tych robót, na które zgodnie z prawem 

budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana 

jest dla: 

 mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości 

500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

 w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 

ubezpieczenia tego mienia. 
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Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia 

Strony ustaliły, że sumy ubezpieczenia ustalone w systemie sum stałych nie ulegają 

zmniejszeniu na skutek wypłat odszkodowań. 

 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 

Strony umowy zgodnie przyjęły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę 

ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego 

mienia, które uległo szkodzie, a dla których wystąpiło niedoszacowanie, lub w odniesieniu 

do których wyliczona suma odszkodowania jest niewystarczająca na odtworzenie 

zniszczonego mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przezorna suma 

ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną 

w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia wynosi 1 000 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

Klauzula transportowa 

Strony uzgodniły, że Klauzula transportowa ma zastosowanie tylko, o ile zakres określony 

klauzulą nie jest uwzględniony w zakresie danego ubezpieczenia zgodnie z OWU lub gdy 

limit określony w OWU jest niższy od określonego w klauzuli. Zakres ubezpieczenia rozszerza 

się  

o szkody w mieniu powstałe w czasie jego transportu między ubezpieczonymi lokalizacjami,  

a także w czasie transportu między ubezpieczonymi lokalizacjami, a miejscami 

prowadzonych prac, wystaw, targów, zakładów naprawczych, itp. na terenie Polski. 

Ubezpieczyciel odpowiada także za szkody w mieniu wyrządzone podczas załadunku lub 

wyładunku środka transportu.  

Limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

 

Klauzula sabotażu 

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody będące bezpośrednim następstwem 

zamierzonej dezorganizacji pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, 

przez uszkadzanie lub niszczenie środków produkcji czy urządzeń potrzebnych do 

normalnego funkcjonowania Ubezpieczonego.  

Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek 

Strony uzgodniły, iż : 

 Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych, 

rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby 

zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, 

ideologicznych, ekonomicznych, religijnych lub społecznych. 

 Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów 
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 lub niepokojów społecznych, rozumianych jako zniszczenie lub uszkodzenie 

przedmiotu ubezpieczenia. 

 

Wspólny limit odpowiedzialności dla Klauzuli sabotażu i Klauzuli aktów terroryzmu i 

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

 

 

Klauzula wartości środków trwałych 

Strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 

technicznego danego środka trwałego, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, 

do wartości księgowej brutto/wartości odtworzeniowej dla mienia ubezpieczonego wg tej 

wartości, bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego.  

 

Klauzula automatycznego pokrycia 

Strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostają objęte poczynione przez 

Ubezpieczonego inwestycje (nabycia, modernizacje, zwiększenia wartości środków, przejęcia 

itp.), z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z chwilą wejścia w ich 

posiadanie, w okresie trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność 

ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli 

mienia ograniczona jest do 5 000 000,00 zł. 

Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić Ubezpieczycielowi fakt wzrostu wartości mienia  

w przeciągu 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia, jeśli łączny 

wzrost wartości środków trwałych, ubezpieczonych w systemie sum stałych, przekroczył 

500 000,00 zł. Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej 

następuje w przeciągu 14 dni po przesłaniu informacji, jako iloczyn sumy wzrostu z stosunku 

do wartości pierwotnej i ½ stawki rocznej, mającej zastosowanie do umowy. 

Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na 

zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pokrycie udzielane na zasadach 

niniejszej klauzuli dotyczy również środków, które zostały przez ubezpieczającego nabyte 

pomiędzy podaniem danych do ubezpieczenia i rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 

 

Klauzula zmiany własności 

Strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia nie wygasa (chyba że inne stanowisko wyrazi 

Ubezpieczający lub Ubezpieczony), w przypadku przeniesienia prawa własności przedmiotu 

ubezpieczenia na podmioty powiązane z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym, bank (w 

związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), inne instytucje finansowe, a także w 

przypadku wydzieleniem ze struktur Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podmiotów 

zależnych. 

W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia nie wygasa także w przypadku powrotnego przejścia 

własności na Ubezpieczającego lub Ubezpieczającego. 
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Prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.   

 

Klauzula zniesienia zasady proporcji  (leeway) 

Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w 

wartościach odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji 

odszkodowania, jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju 

zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody 

nie przekraczała 140% sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do 

ubezpieczenia w wartości księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania 

nie stosuje się, pod warunkiem że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają 

zapisom księgowym. 

 

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia wszelkie 

uzasadnione i udokumentowane koszty: 

 koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody 

(zabezpieczenia/ratowania mienia przed szkodą w sytuacji zagrożenia 

szkodą/zwiększenia rozmiaru szkody), 

 koszty utraty mediów w wyniku zaistniałej szkody, 

 koszty prac porządkowych po szkodzie, w szczególności związane z rozbiórką, 

demontażem, wyburzaniem, złomowaniem, transportem, składowaniem, 

utylizacją,  

a także zabezpieczeniem, oszalowaniem lub umocnieniem, 

 koszty zmian budowlanych, w tym koszty demontażu, składowania, transportu  

i ponownego montażu mienia nieobjętego szkodą, z włączeniem zmian związanych  

z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,  

 zwiększone koszty ponownego zakupu/naprawy/montażu (np. zwiększone koszty 

odtworzenia elementów maszyn wykonanych na specjalne zamówienie), 

 koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych ekspertyz oraz zezwoleń i decyzji 

stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie 

odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie lub uruchomienie 

działalności/sprzedaży/ usług). 

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia 

się limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 500 000,00 zł w rocznym 

okresie ubezpieczenia.  

 

Klauzula 72 godzin  

Strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na 

skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. 

huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza 



 

 
 
 
  

22 
 

 szkoda  

w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie 

ubezpieczenia. 

Klauzula nieodtwarzania mienia 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego mienia. 

W takim razie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie ze sposobem deklaracji mienia 

do ubezpieczenia bez potrącania zużycia technicznego. 

 

Klauzula wynagrodzenia ekspertów 

Strony uzgodniły, że ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte 

wynagrodzenia należne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający 

zobowiązany jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub 

straty. Strony ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 200 000,00 PLN 

w rocznym okresie ubezpieczenia.  

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za 

wystarczające. Dotyczy obecnych jak i przyszłych lokalizacji. 

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za 

wystarczające. Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji. 

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwprzepięciowe za 

wystarczające. Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji. 

 

Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Strony uzgodniły, że w przypadku kradzieży dokonanej lub usiłowanej Ubezpieczyciel 

pokrywa koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, z włączeniem naprawy 

uszkodzonych ścian, stropów, framug, futryn i wszelkich instalacji. Strony ustalają dodatkowy 

limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10 000,00 PLN w rocznym okresie 

ubezpieczenia.  

 

Klauzula generalna 

Strony uzgodniły, że wszystkie klauzule oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie 

ubezpieczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej 

(odpowiedzialności Ubezpieczyciela) wynikającej z OWU (ogólnych warunków 

ubezpieczenia) w ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W sytuacji, gdy zgodnie  

z treścią klauzul i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU (ogólnych warunków 

ubezpieczenia) – dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym 
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 ubezpieczeniu, zastosowanie mają tylko te zapisy w tych klauzulach i/lub postanowieniach 

szczególnych, które tej odpowiedzialności nie zawężają.  

 

Klauzula limitów 

Strony uzgodniły, że wszelkie limity odpowiedzialności, określone w postanowieniach  

i klauzulach dodatkowych, odnoszą się do każdego ubezpieczenia oddzielnie, chyba że 

wyraźnie określono inaczej. W przypadku umowy wieloletniej limity dotyczą każdego 12-

miesięcznego okresu ubezpieczenia. 

Nie mają zastosowania limity ograniczające ochronę określone  

w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), jeśli nie zostały one określone w SIWZ. 

Obowiązują wyłącznie limity odpowiedzialności określone w umowie ubezpieczenia oraz 

postanowieniach szczególnych zawarte w SIWZ (warunkach obligatoryjnych  

i zaakceptowanych warunkach fakultatywnych), chyba że OWU przewidują limity wyższe lub 

nie wprowadzają limitu w danym zakresie. W takiej sytuacji zastosowanie mają rozwiązania 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

 

Klauzula definicji pracownika 

Strony uzgodniły, że za pracownika uznaje się osoby fizyczne zatrudnione przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy 

o dzieło, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o świadczenie usług, a także osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

(samozatrudnienie), w zakresie w jakim czynności wykonywane przez tę osobę pozostają w 

związku z ubezpieczoną działalnością. Za pracownika uznaje się również praktykantów, 

wolontariuszy, stażystów, osoby wykonujące prace na cele społeczne, pracowników 

tymczasowych.  

 

Klauzula zniesienia regresu 

Strony uzgodniły, że na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do 

pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odstąpi także od regresu do sprawcy szkody 

w przypadku, gdy oba podmioty, tj. Ubezpieczający/Ubezpieczony oraz sprawca szkody mają 

przynajmniej jednego wspólnego udziałowca lub występują bezpośrednie lub pośrednie 

powiązania kapitałowe pomiędzy tymi podmiotami. 

 

Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5 k.c.) 

Strony uzgodniły, że za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez 

Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

- jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 

ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 

potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

- jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia 

Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub 

usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 
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 sądowym.  

 

Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 k.c.) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć 

jego wysokość, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony z winy umyślnej podał niezgodne z 

prawdą okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia, lub z winy umyślnej nie dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - 

obowiązków prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w obowiązujących ogólnych 

warunkach ubezpieczenia lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub 

niedopełnienie obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody, przy czym 

ewentualne sankcje mogą być zastosowane wyłącznie w takiej proporcji, w jakiej nie 

dochowanie powinności miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.  

Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokości 

jeżeli szkoda powstała w wyniku działań lub zaniechań pozostających w związku ze  zmianą 

 prawa, zmianą interpretacji  przepisów prawa  lub  luki w prawie, w szczególności 

spowodowanej brakiem odpowiednich aktów ustawowych bądź aktów wykonawczych. 

 

 

Klauzula warunków i taryf 

Strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sum 

ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy, w tym 

stawki, nie mniej korzystne niż zastosowane/uzgodnione w umowie zasadniczej. 

 

Klauzula stempla pocztowego 

Strony uzgodniły, że w sytuacji gdy zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana 

jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę 

złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. 

przelewów dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek 

Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była 

odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki.  

 

Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2 k.c.)  

Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej 

pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia 

nie ustaje/nie wygasa, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel 

wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty 

wyznaczając co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku 

gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może 

wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres, przez który udzielał 

ochrony ubezpieczeniowej. 
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Klauzula potrącania rat 

Strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel 

nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze niewymagalnych. Za raty 

niewymagalne uznajemy raty nieopłacone, nienaruszające terminu płatności określonego w 

umowie ubezpieczenia.  

 

Klauzula zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.) 

Strony uzgodniły, że w razie ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą zmianę 

prawdopodobieństwa wypadku, Ubezpieczyciel nie będzie żądał zmiany wysokości składki. 

W razie ujawnienia tych okoliczności po wystąpieniu szkody, nie będą one miały wpływu na 

wysokość należnego odszkodowania, jak również na pozostałe warunki ochrony 

ubezpieczeniowej z przedmiotowej umowy. W przypadku istotnej zmiany 

prawdopodobieństwa wypadku Ubezpieczyciel może wystąpić do Ubezpieczającego  

z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia tego ryzyka. 

 

Klauzula zmiany własności 

Strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia nie wygasa (chyba że inne stanowisko wyrazi 

Ubezpieczający lub Ubezpieczony), w przypadku przeniesienia prawa własności przedmiotu 

ubezpieczenia na podmioty powiązane z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym, bank (w 

związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), inne instytucje finansowe, a także w 

przypadku wydzieleniem ze struktur Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podmiotów 

zależnych. 

W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia nie wygasa także w przypadku powrotnego przejścia 

własności na Ubezpieczającego lub Ubezpieczającego. 

Prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.   

 

Klauzula zgłaszania szkód 

Strony uzgodniły, że zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później 

niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody i uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie 

terminu zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub 

odmowy wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia 

szkody nie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia 

wartości szkody. 

 

Klauzula oględzin 

Strony uzgodniły, że zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości 

o szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku 

pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody  

Ponadto Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia szkody przed dokonaniem oględzin, 

jeżeli jest to niezbędne do zmniejszenia szkody lub istnieje konieczność zabezpieczenia 

pozostałego mienia przed szkodą, a także w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie życia i zdrowia 
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 ludzkiego lub grozi zakłócenie normalnego funkcjonowania zakładu lub zatrzymanie procesu 

produkcyjnego / procesu świadczenia usług. Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonania 

dokumentacji szkody, w szczególności dokumentacji fotograficznej). 

 

Klauzula wypłaty zaliczki 

Strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie 

uzależniał wypłaty należnego odszkodowania od dostarczenia orzeczenia 

prokuratury/organów ścigania o umorzeniu postępowania w sprawie, jeżeli 

odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna. Wypłata zaliczki w wysokości bezspornej 

kwoty odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.  

 

 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od 

otrzymania orzeczenia o umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.  

 

Klauzula wyboru dostawcy i usługodawcy 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje koszty usług lub dostaw, mających na celu 

odtworzenie lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy usługi świadczy lub 

produkty dostarcza podmiot w ramach stałej współpracy (umowa serwisowa itp.) lub 

podmiot wyłoniony w toku postępowania przetargowego w oparciu o przepisy ustawy 

Prawo zamówień publicznych lub postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne 

regulacje Ubezpieczającego (np. regulamin zamówień publicznych).  

 

Klauzula likwidacji drobnych szkód 

Strony uzgodniły, że w przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 

określonej kwoty dla danej części zamówienia na dzień ich powstania, ubezpieczający ma 

prawo – po zgłoszeniu szkody Ubezpieczycielowi – do likwidacji szkody, zachowując części 

uszkodzone oraz sporządzając uprzedni protokół szkody. W przypadku szkód kradzieżowych 

lub posiadających znamiona przestępstwa, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie 

zawiadomić przed rozpoczęciem likwidacji szkody organa Policji. 

Część I zamówienia –  ubezpieczenia mienia: 10 000,00 zł. 
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DZIAŁ II E FAKULTATYWNE KLAUZULE DODATKOWE DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA 

MIENIA 

Klauzula specyfiki 
działalności 

Klauzula specyfiki działalności 
Strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia zawarta zostanie z uwzględnieniem specyfiki 
całej działalności Ubezpieczającego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z którą należy założyć obecność 
substancji niebezpiecznych różnego rodzaju, formaldehydu, azbestu, materiałów 
wybuchowych, amunicji, fajerwerków, ropy naftowej, benzyny, gazów. 
Jeżeli w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) Ubezpieczyciela znajdują się 
postanowienia wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, związane ze 
specyfiką działalności Ubezpieczającego, postanowienia te nie mają zastosowania w trakcie 
wykonywania umowy ubezpieczenia oraz w procesie likwidacji szkód. 
 
Liczba punktów: 25 

Klauzula udziału  
w zysku 
 

Do wszystkich ubezpieczeń łącznie dla części I zamówienia zastosowanie ma Klauzula 
udziału w zysku w treści jak niżej: 
 
Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel wystawiając polisę ubezpieczeniową naliczy do zapłaty 
składkę zaliczkową w wysokości, stanowiącej 80% składki należnej. Pozostałe 20% 
wyliczonej składki stanie się wymagalne tylko i wyłącznie w przypadku przekroczenia 30% 
współczynnika szkodowości łącznie dla całej umowy. (współczynnik szkodowości to 
procentowy udział odszkodowań wypłacanych ze szkód zgłoszonych w trakcie umowy 
ubezpieczenia oraz rezerw na szkody zgłoszone i niewypłacone do składki należnej). 
Ubezpieczyciel dokona rozliczenia klauzuli  
w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia. 
 

Liczba punktów: 25 

Klauzula szkód 
mechanicznych – 
podniesienie limitu 

W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk (PD) w  Klauzuli szkód mechanicznych: 
podniesieniu ulega dodatkowy limit odpowiedzialności  do wysokości 1 000 000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
 
Liczba punktów: 50 
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DZIAŁ III CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU 

UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 

§1 

Postanowienia 

wspólne dla 

wszystkich 

ubezpieczeń 

1) Odszkodowania będą wypłacane w wartościach netto bez uwzględnienia podatku od 

towarów  usług VAT tylko w sytuacji, jeżeli Ubezpieczony ma prawo do jego odliczenia. 

2) Ochrona dotyczy mienia zaksięgowanego w ramach funkcjonowania lokalizacji Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewska 37-53 (87-100 

Toruń) oraz pozostałego mienia w ramach ubezpieczonej lokalizacji. 

DZIAŁ III A UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH (OG) 

§1 

Przedmiot 

ubezpieczenia 

1) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną: 

a) wybrane środki trwałe (zgodnie z ewidencją środków trwałych grupa I-VIII), sprzęt 

elektroniczny, pojazdy w ruchu i podczas postoju, infrastruktura naziemna  

i podziemna,  sieci, urządzenia, , 

b) nakłady adaptacyjne (w obce środki trwałe), 

c) niskocenne środki trwałe / mienie pozaewidencyjne, w tym odzież ochronna, 

d) środki obrotowe, w tym paliwa i części zamienne/zapasowe, 

e) surowce wtórne, przeznaczone do sprzedaży, 

f) mienie pracownicze, 

g) wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych i poza schowkami, 

h) mienie osób trzecich, 

należące do lub użytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, bez 

względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia.  

2) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje : 

a) pojazdów rejestrowanych, 

b) sprzętu elektronicznego objętego odrębnym ubezpieczeniem (EE). 

§2 

Zakres 

ubezpieczenia 

1) Ubezpieczenie zawarte w systemie ryzyk nazwanych.  

2) Ochroną objęte są wszelkie szkody polegające na: 

a) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego  

i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, 

b) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji 

ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do 

ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia. 

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej następujące ryzyka (z uwzględnieniem limitów 

określonych w § 5 poniżej): ogień/pożar, dym, sadza, uderzenie pioruna, wybuch/implozja, 

upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego ładunku, huk 

ponaddźwiękowy, deszcz nawalny, huragan, grad, trzęsienie się ziemi, lawina, osuwanie się 

ziemi, zapadanie się ziemi, napór śniegu lub lodu, pękanie mrozowe, uderzenie/upadek 

drzew budynków i budowli, uderzenie pojazdu, w tym własnego, zalanie, w tym szkody 

wodociągowe, powódź, przepięcie, kradzieży z włamaniem i rabunku, 

wandalizmu/dewastacji, stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów szklanych. 

4) Ubezpieczenie obejmuje uzasadnione koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze 

zdarzeniami wymienionymi powyżej, koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia 
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rozmiaru szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

§3 

Postanowienia 

szczególne 

/modyfikacje OWU  

 

1) Ubezpieczenie obejmuje również transport wewnątrzzakładowy. 

2) Ubezpieczyciel pokrywa również koszty poszukiwania szkody. 

3) Klauzula szkód elektrycznych. Zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się o szkody 

elektryczne w maszynach i urządzeniach elektrycznych uniemożliwiające ich prawidłowe 

użytkowanie w wyniku niezachowania parametrów prądu elektrycznego .in.. wskutek 

niezadziałania zabezpieczeń, zmiany napięcia zasilania, zmiany częstotliwości prądu, 

uszkodzenia izolacji, zwarcia, zaniku jednej lub więcej faz. Dodatkowy limit 

odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

§4 

Miejsce 

ubezpieczenia 

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wszelkie miejsca na terenie RP, gdzie znajduje się 

ubezpieczone mienie – zgodnie z Klauzulą miejsca ubezpieczenia. 

§5  

Sumy 
ubezpieczenia. 
system 
ubezpieczenia. 
limity 
odpowiedzialności 
inne niż  
w klauzulach 
dodatkowych  
i postanowieniach 
szczególnych 

 

Tabela 1 
 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA – RYZYKA ŻYWIOŁOWE 

ŚRODKI TRWAŁE (GR– I-VIII KŚT), stan na 30 11 2018 

Przedmiot ubezpieczenia Wartość 
Suma 

ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

Środki trwałe (gr. I – II KST) 
wartość księgowa 

brutto 
20 128 155,32 zł sumy stałe 

Środki trwałe – maszyny i 
urządzenia, wyposażenie  

(gr. III – VIII) 

wartość księgowa 
brutto 

28 963 770,14 zł sumy stałe 

 

Wykaz środków stałych stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, zakładka „ZUOK”. 
 

 
Tabela 2  

 

UBEZPIECZENIE MIENIA – RYZYKA ŻYWIOŁOWE 

MIENIE INNE NIŻ ŚRODKI TRWAŁE, OKREŚLONE W TABELI 1 

LIMITY NA I. RYZYKO 

Rodzaj mienia Limit 

nakłady adaptacyjne (w obce środki trwałe) 100 000 Zł 

niskocenne środki trwałe / mienie pozaewidencyjne, w tym 

odzież ochronna  
50 000 zł 

środki obrotowe, w tym paliwa i części zamienne/zapasowe 50 000 zł 

surowce wtórne           50 000 zł  

mienie pracownicze 50 000 zł 

wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych i poza 
schowkami 

20 000 zł 

mienie osób trzecich  50 000 zł 
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Tabela 3 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA - RYZYKA DODATKOWE 

POZOSTAŁE LIMITY NA I. RYZYKO 

Ryzyko Limit 

ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu,  
wybuchu i implozji 

5 000 000,00 zł 

ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej 500 000,00 zł 

ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku 

środki trwałe, nakłady adaptacyjne (w obce środki trwałe), 

niskocenne środki trwałe/mienie pozaewidencyjne, mienie 
osób trzecich, środki obrotowe, surowce wtórne 

350 000 zł 

ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku 
mienie pracownicze 

10 000 zł 

ubezpieczenie kradzieży zwykłej 10 000 zł 

ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku 
wartości pieniężne 

20 000 zł 

ubezpieczenie rabunku 
wartości pieniężne 

20 000 zł 

ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie 20 000 zł 

ubezpieczenie stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów 
szklanych, w tym w lokalizacjach najmowanych, 
dzierżawionych itp. 

10 000 zł 

 

§6 
Franszyzy  
i udziały własne 
 

Zastosowanie mają franszyzy redukcyjne, określone poniżej: 

d) 100,00 zł dla stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów szklanych, 

e) zniesiona dla mienia pracowniczego, wartości pieniężnych, niskocennych środków trwałych, 

f) 500,00 zł dla ryzyk kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem i rabunku, 

g) 2 000,00 zł dla pozostałych ryzyk, przy czym dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, 

dymu, wybuchu i implozji ustala się franszyzę w wysokości 10 % odszkodowania, nie 

mniej niż 20 000,00 zł. 

§7 
Wypłata 

odszkodowań  

i likwidacja szkód 

 

10) Odszkodowania za szkody w środkach trwałych, niskocennych środkach trwałych / mieniu 

pozaewidencyjnym, nakładach adaptacyjnych, mieniu osób trzecich będą wypłacane wg 

kosztów zakupu nowego, odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego bądź 

zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub 

zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem 

takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, 

powiększonych o koszty transportu demontażu i montażu. 

11) Odszkodowania dla środków obrotowych oraz surowców wtórnych, przeznaczonych do 

sprzedaży, będą wypłacane wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększonych o 

koszty transportu. 

12) Odszkodowania dla mienia pracowniczego wypłacane są w wartościach rzeczywistych. 

13) Odszkodowania dla wartości pieniężnych wypłacane są w wartościach nominalnych. 

14) Dla mienia ubezpieczonego w systemie wartości księgowej brutto górną granicą 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest łączna suma ubezpieczenia wszystkich środków trwałych 

dotkniętych szkodą (wartość wynikająca z ewidencji księgowej). 
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15) Dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych górną granicą odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela jest wartość odtworzeniowa danego przedmiotu ubezpieczenia. 

§8 
Klauzule 
dodatkowe 

Zastosowanie będą mieć następujące klauzule: 
a) Klauzula reprezentantów (art. 827), 
b) Klauzula miejsca ubezpieczenia, 
c) Klauzula przepięciowa, 
d) Klauzula szkód wodociągowych, 
e) Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych,  
f) Klauzula automatycznego pokrycia, 
g) Klauzula zniesienia zasady proporcji  (leeway), 
h) Klauzula 72 godzin,  
i) Klauzula wynagrodzenia ekspertów, 
j) Klauzula szkód mechanicznych, 
k) Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności, 
l) Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych, 
m) Klauzula sabotażu, 
n) Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek, 
o) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia, 
p) Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia, 
q) Klauzula generalna, 
r) Klauzula limitów, 
s) Klauzula definicji pracownika, 
t) Klauzula zniesienia regresu, 
u) Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5), 
v) Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 k.c.), 
w) Klauzula warunków i taryf, 
x) Klauzula stempla pocztowego, 
y) Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2),  
z) Klauzula potrącania rat, 
aa) Klauzula zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.), 
bb) Klauzula zmiany własności, 
cc) Klauzula zgłaszania szkód,  
dd) Klauzula oględzin, 
ee) Klauzula wypłaty zaliczki, 
ff) Klauzula wypłaty odszkodowania, 
gg) Klauzula wyboru dostawcy i usługodawcy, 
hh) Klauzula likwidacji drobnych szkód, 
dd) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, 
ee) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
ff) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, 
gg) Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

DZIAŁ III D TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH 
 DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH 

ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W TORUNIU 
§ 1 
Treść klauzul 
dodatkowych dla 
Części I 
zamówienia – 
Ubezpieczenia 
mienia 

Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe 

wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów 

niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub 

organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem 

uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, ustanowionych przez ten 

podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie 
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będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, pozostałych pracowników i 

współpracowników Ubezpieczającego /Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność, z zastrzeżeniem prawa do regresu. 

 

Klauzula miejsca ubezpieczenia 

Strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się każde miejsce związane z prowadzoną 

przez Ubezpieczonego działalnością (w tym wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje), a także 

każde inne miejsce, w którym na podstawie jakiejkolwiek umowy znajduje się mienie, za które 

Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub pozostające pod kontrolą Ubezpieczonego. 

 

Klauzula przepięciowa 

Strony uzgodniły, że  rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia. 

Za przepięcie uznaje się: 

1) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej spowodowany wyładowaniami 

atmosferycznymi – odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy 

ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego, 

2) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej nie spowodowany wyładowaniami 

atmosferycznymi (z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne), lecz 

spowodowany zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego, 

indukcji, wynikłe z niewłaściwych parametrów prądy elektrycznego itp. przyczyn  

- odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej 

dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego, natomiast łącznie nie 

może przekroczyć limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia. 

Klauzula szkód wodociągowych 

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych, 

polegających na zalaniu ubezpieczonego mienia w wyniku wydostania się cieczy, gazów/pary  

i innych substancji z przewodów, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, 

centralnego ogrzewania, technologicznych, tryskaczowych/zraszaczowych, zbiorników itp. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody powstałe wskutek: 

 zalania przez osoby trzecie, 

 cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 

 niezamierzonego wydostania się cieczy / gazów / pary z przewodów, urządzeń, 

instalacji, zbiorników, a także pozostawienia otwartych kranów i innych zaworów, 

 samoczynnego uruchomienia instalacji zraszaczowych/tryskaczowych (bez 

wystąpienia pożaru), 

 rozszczelnienia zbiorników, 

 pęknięcia/zamarznięcia przewodów / instalacji / urządzeń. 
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Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych  

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (bezpośrednie i pośrednie) 

powstałe w związku z prowadzeniem wszelkich prac/robót budowlanych, montażowych, 

demontażowych, i/lub instalacyjnych, adaptacyjnych, w tym przebudowy, remonty, 

modernizacje, rozbiórki, rozruchy i testy oraz roboty ziemne, ze szczególnym uwzględnieniem 

tych prac/robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na 

budowę. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest 

dla: 

 mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości 

2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

 w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy 

ubezpieczenia tego mienia. 

 

Klauzula automatycznego pokrycia 

Strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostają objęte poczynione przez Ubezpieczonego 

inwestycje (nabycia, modernizacje, zwiększenia wartości środków, przejęcia itp.), z dniem 

przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z chwilą wejścia w ich posiadanie, w okresie 

trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do 

automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do  

12 000 000,00 zł. 

Ubezpieczający jest zobowiązany  zgłosić Ubezpieczycielowi fakt wzrostu wartości mienia  

w przeciągu 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia, jeśli łączny wzrost 

wartości środków trwałych, ubezpieczonych w systemie sum stałych, przekroczył 2 000 000,00 

zł.  Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w 

przeciągu 14 dni po przesłaniu informacji, jako iloczyn sumy wzrostu z stosunku do wartości 

pierwotnej i ½ stawki rocznej, mającej zastosowanie do umowy. 

Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na 

zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pokrycie udzielane na zasadach 

niniejszej klauzuli dotyczy również środków, które zostały przez ubezpieczającego nabyte 

pomiędzy podaniem danych do ubezpieczenia i rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. 

 

Klauzula zniesienia zasady proporcji  (leeway) 

Strony uzgodniły, że przy ustalaniu wysokości odszkodowania dla mienia ubezpieczonego w 

wartościach odtworzeniowych nie stosuje się zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania, 

jeżeli wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości 

będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekraczała 140% 

sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. Dla mienia przyjętego do ubezpieczenia w wartości 

księgowej brutto zasady proporcjonalnej redukcji odszkodowania nie stosuje się, pod 
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warunkiem że podane do ubezpieczenia wartości księgowe odpowiadają zapisom księgowym. 

 

Klauzula 72 godzin  

Strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na 

skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, 

powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda  

w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie 

ubezpieczenia. 

 

Klauzula wynagrodzenia ekspertów 

Strony uzgodniły, że ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte 

wynagrodzenia należne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany 

jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony 

ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 200 000,00 PLN w rocznym 

okresie ubezpieczenia.  

 

Klauzula szkód mechanicznych  

Strony uzgodniły, że  zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się o szkody polegające na 

uszkodzeniu, zniszczeniu maszyn i urządzeń wskutek awarii, w szczególności wynikłej z wady 

materiałowej, produkcyjnej, konstrukcyjnej, błędów eksploatacyjnych, nieostrożności 

pracownika w obsłudze, nieprawidłowego montażu bądź posadowienia. Limit 

odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

 

Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa zwiększone koszty działalności po szkodzie, 

poniesione w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zabezpieczenia mienia nieobjętego 

szkodą, w tym: 

 koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia, 

 koszty lokalizacji zastępczej, wynajmu powierzchni użytkowych/biurowych 

/magazynowych, 

 koszty użytkowania sprzętu zastępczego, wynajmu maszyn i urządzeń, w celu 

ponownego uruchomienia działalności/sprzedaży/ usług, 

 koszty transportu mienia do/z lokalizacji zastępczych, powierzchni magazynowych, 

składowisk, 

 koszty dodatkowego zatrudnienia oraz usług firm zewnętrznych, 

 koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy, a także 
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frachtu ekspresowego. 

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się 

limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 200 000,00 zł w rocznym 

okresie ubezpieczenia.  

 

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia wszelkie 

uzasadnione i udokumentowane koszty: 

 koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody (koszty akcji 

ratowniczej, zabezpieczenia/ratowania mienia przed szkodą w sytuacji zagrożenia 

szkodą/zwiększenia rozmiaru szkody), 

 koszty utraty mediów w wyniku zaistniałej szkody, 

 koszty prac porządkowych po szkodzie, w szczególności związane z rozbiórką, 

demontażem, wyburzaniem, złomowaniem, transportem, składowaniem, utylizacją,  

a także zabezpieczeniem, oszalowaniem lub umocnieniem, 

 koszty zmian budowlanych, w tym koszty demontażu, składowania, transportu  

 i ponownego montażu mienia nie objętego szkodą, z włączeniem zmian związanych  

 z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,  

 zwiększone koszty ponownego zakupu / naprawy / montażu (np. zwiększone koszty 

odtworzenia elementów maszyn wykonanych na specjalne zamówienie), 

 koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych ekspertyz oraz zezwoleń i decyzji 

stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie 

odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie lub uruchomienie działalności/sprzedaży/ 

usług). 

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się 

limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 200 000,00 zł w rocznym 

okresie ubezpieczenia.  

 

Klauzula sabotażu 

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody będące bezpośrednim następstwem 

zamierzonej dezorganizacji pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie, 

przez uszkadzanie lub niszczenie środków produkcji czy urządzeń potrzebnych do normalnego 

funkcjonowania Ubezpieczonego.  

Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek 

Strony uzgodniły, iż : 

Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych, rozumianych 

jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby zastraszenia społeczeństwa lub 
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jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych, ideologicznych, ekonomicznych, religijnych 

lub społecznych. 

Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów lub 

niepokojów społecznych, rozumianych jako zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu 

ubezpieczenia. 

Wspólny limit odpowiedzialności dla Klauzuli sabotażu i Klauzuli aktów terroryzmu i zamieszek: 

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

 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 

Strony umowy zgodnie przyjęły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę 

ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego 

mienia, które uległo szkodzie, a dla których wystąpiło niedoszacowanie, lub w odniesieniu do 

których wyliczona suma odszkodowania jest niewystarczająca na odtworzenie zniszczonego 

mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma 

zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze 

ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 

500 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia 

Strony ustaliły, że sumy ubezpieczenia ustalone w systemie sum stałych nie ulegają 

zmniejszeniu na skutek wypłat odszkodowań. 

 

Klauzula generalna 

Strony uzgodniły, że wszystkie klauzule oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie 

ubezpieczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej 

(odpowiedzialności Ubezpieczyciela) wynikającej z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) w 

ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W sytuacji, gdy zgodnie  

z treścią klauzul i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU (ogólnych warunków 

ubezpieczenia) – dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym 

ubezpieczeniu, zastosowanie mają tylko te zapisy w tych klauzulach i/lub postanowieniach 

szczególnych, które tej odpowiedzialności nie zawężają.  

 

Klauzula limitów 

Strony uzgodniły, że wszelkie limity odpowiedzialności, określone w postanowieniach  

i klauzulach dodatkowych, odnoszą się do każdego ubezpieczenia oddzielnie, chyba że wyraźnie 

określono inaczej. W przypadku umowy wieloletniej limity dotyczą każdego 12-miesięcznego 
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okresu ubezpieczenia. 

Nie mają zastosowania limity ograniczające ochronę określone  

w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), jeśli nie zostały one określone w SIWZ. 

Obowiązują wyłącznie limity odpowiedzialności określone w umowie ubezpieczenia oraz 

postanowieniach szczególnych zawarte w SIWZ (warunkach obligatoryjnych  

i zaakceptowanych warunkach fakultatywnych), chyba że OWU przewidują limity wyższe lub 

nie wprowadzają limitu w danym zakresie. W takiej sytuacji zastosowanie mają rozwiązania 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

 

Klauzula definicji pracownika 

Strony uzgodniły, że za pracownika uznaje się osoby fizyczne zatrudnione przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o świadczenie usług, a także osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

(samozatrudnienie), w zakresie w jakim czynności wykonywane przez tę osobę pozostają w 

związku z ubezpieczoną działalnością. Za pracownika uznaje się również praktykantów, 

wolontariuszy, stażystów, osoby wykonujące prace na cele społeczne, pracowników 

tymczasowych.  

 

Klauzula zniesienia regresu 

Strony uzgodniły, że na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników 

Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odstąpi także od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy 

oba podmioty, tj. Ubezpieczający/Ubezpieczony oraz sprawca szkody mają przynajmniej 

jednego wspólnego udziałowca lub występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania 

kapitałowe pomiędzy tymi podmiotami. 

 

Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5 k.c.) 

Strony uzgodniły, że za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez 

Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

- jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 

ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 

potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

- jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia 

Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub 

usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 

sądowym.  
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Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 k.c.) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego 

wysokość, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą 

okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

lub z winy umyślnej nie dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków 

prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w obowiązujących ogólnych warunkach 

ubezpieczenia lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie 

obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody, przy czym ewentualne sankcje 

mogą być zastosowane wyłącznie w takiej proporcji, w jakiej nie dochowanie powinności miało 

wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.  

Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokości jeżeli 

szkoda powstała w wyniku działań lub zaniechań pozostających w związku ze  zmianą  prawa, 

zmianą interpretacji  przepisów prawa  lub  luki w prawie, w szczególności spowodowanej 

brakiem odpowiednich aktów ustawowych bądź aktów wykonawczych. 

 

Klauzula warunków i taryf 

Strony uzgodniły, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sum 

ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy, w tym 

stawki, nie mniej korzystne niż zastosowane/uzgodnione w umowie zasadniczej. 

 

Klauzula stempla pocztowego 

Strony uzgodniły, że w sytuacji gdy zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest 

w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę złożenia 

zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. przelewów 

dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod 

warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków 

wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki.  

 

Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2 k.c.)  

Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej 

pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie 

ustaje/nie wygasa, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel 

wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty 

wyznaczając co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy 

Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na 

piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje 

roszczenie o zapłatę składki za okres, przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 
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Klauzula potrącania rat 

Strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel nie 

będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze niewymagalnych. Za raty 

niewymagalne uznajemy raty nieopłacone, nienaruszające terminu płatności określonego w 

umowie ubezpieczenia.  

 

Klauzula zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.) 

Strony uzgodniły, że w razie ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą zmianę 

prawdopodobieństwa wypadku, Ubezpieczyciel nie będzie żądał zmiany wysokości składki. W 

razie ujawnienia tych okoliczności po wystąpieniu szkody, nie będą one miały wpływu na 

wysokość należnego odszkodowania, jak również na pozostałe warunki ochrony 

ubezpieczeniowej z przedmiotowej umowy. W przypadku istotnej zmiany 

prawdopodobieństwa wypadku Ubezpieczyciel może wystąpić do Ubezpieczającego  

z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia tego ryzyka. 

 

Klauzula zmiany własności 

Strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia nie wygasa (chyba że inne stanowisko wyrazi 

Ubezpieczający lub Ubezpieczony), w przypadku przeniesienia prawa własności przedmiotu 

ubezpieczenia na podmioty powiązane z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym, bank (w 

związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), inne instytucje finansowe, a także w 

przypadku wydzieleniem ze struktur Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podmiotów 

zależnych. 

W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia nie wygasa także w przypadku powrotnego przejścia 

własności na Ubezpieczającego lub Ubezpieczającego. 

Prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.   

 

Klauzula zgłaszania szkód 

Strony uzgodniły, że zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż 

w ciągu 7 dni od daty powstania szkody i uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu 

zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy 

wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie 

miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia wartości szkody. 

 

Klauzula oględzin 
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Strony uzgodniły, że zakład ubezpieczeń dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o 

szkodzie. Po upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku 

pozostawienia miejsca szkody bez zmiany przy likwidacji szkody  

Ponadto Ubezpieczony może przystąpić do usunięcia szkody przed dokonaniem oględzin, jeżeli 

jest to niezbędne do zmniejszenia szkody lub istnieje konieczność zabezpieczenia pozostałego 

mienia przed szkodą, a także w sytuacji, gdy istnieje zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego lub 

grozi zakłócenie normalnego funkcjonowania zakładu lub zatrzymanie procesu produkcyjnego / 

procesu świadczenia usług. Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonania dokumentacji 

szkody, w szczególności dokumentacji fotograficznej). 

 

Klauzula wypłaty zaliczki 

Strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał 

wypłaty należnego odszkodowania od dostarczenia orzeczenia prokuratury/organów ścigania o 

umorzeniu postępowania w sprawie, jeżeli odpowiedzialność towarzystwa będzie bezsporna. 

Wypłata zaliczki w wysokości bezspornej kwoty odszkodowania nastąpi w terminie 14 dni od 

ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.  

 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od 

otrzymania orzeczenia o umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.  

 

Klauzula wyboru dostawcy i usługodawcy 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel zaakceptuje koszty usług lub dostaw, mających na celu 

odtworzenie lub naprawę przedmiotu ubezpieczenia w sytuacji, gdy usługi świadczy lub 

produkty dostarcza podmiot w ramach stałej współpracy (umowa serwisowa itp.) lub podmiot 

wyłoniony w toku postępowania przetargowego w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych lub postępowania prowadzonego w oparciu o wewnętrzne regulacje 

Ubezpieczającego (np. regulamin zamówień publicznych).  

Klauzula likwidacji drobnych szkód 

Strony uzgodniły, że w przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza określonej 

kwoty dla danej części zamówienia na dzień ich powstania, ubezpieczający ma prawo – po 

zgłoszeniu szkody Ubezpieczycielowi – do likwidacji szkody, zachowując części uszkodzone oraz 

sporządzając uprzedni protokół szkody. W przypadku szkód kradzieżowych lub posiadających 

znamiona przestępstwa, ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić przed 

rozpoczęciem likwidacji szkody organa Policji. 
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Część II zamówienia –  10 000,00 zł. 

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za 

wystarczające. Dotyczy obecnych jak i przyszłych lokalizacji. 

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za 

wystarczające. Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji. 

 

Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwprzepięciowe za 

wystarczające. Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji. 

 

Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych 

Strony uzgodniły, że w przypadku kradzieży dokonanej lub usiłowanej Ubezpieczyciel pokrywa 

koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, z włączeniem naprawy uszkodzonych 

ścian, stropów, framug, futryn i wszelkich instalacji. Strony ustalają dodatkowy limit 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 10 000,00 PLN w rocznym okresie 

ubezpieczenia.  

DZIAŁ III E FAKULTATYWNE KLAUZULE DODATKOWE DLA CZĘŚCI II ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA OD 
OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W TORUNIU 

System all risks W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD) zastosowanie ma system 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (nie stosuje się systemu ryzyk nazwanych). 
Liczba punktów: 15 

Klauzula wzrostu 
limitu pożarowego 
i ryzyk 
pokrewnych 

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD) w §5 w tabeli nr 3 zwiększeniu 

ulega o kwotę 5 000 000,00 zł limit określony dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, 

wybuchu i implozji. 

Liczba punktów: 15 

Podniesienie 
limitu dla 
ubezpieczenia 
ryzyka katastrofy 
budowlanej 

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD) w §5 w tabeli nr 3 zwiększeniu 

ulega o kwotę 1 500 000,00 zł limit określony dla ubezpieczenia ryzyka katastrofy budowlanej. 

Liczba punktów: 5 

Modyfikacja 
franszyzy 

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD), §6 Franszyzy i udziały własne 

otrzymuje brzmienie: 

Zastosowanie mają franszyzy redukcyjne, określone poniżej: 

a) 100,00 zł dla stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów szklanych, 
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b) zniesiona dla mienia pracowniczego, wartości pieniężnych, niskocennych środków 

trwałych, 

c) 1 000,00 zł dla ryzyk kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem i rabunku, 

d) 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 20 000,00 zł dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, 

sadzy, dymu, wybuchu i implozji. 

Liczba punktów: 15 

Modyfikacja 
Klauzuli szkód 
mechanicznych – 
podniesienie 
limitu 

Klauzula szkód mechanicznych otrzymuje treść: 

 

Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia mienia rozszerza się o szkody polegające na 

uszkodzeniu, zniszczeniu maszyn i urządzeń wskutek awarii, w szczególności wynikłej z wady 

materiałowej, produkcyjnej, konstrukcyjnej, błędów eksploatacyjnych, nieostrożności pracownika 

w obsłudze, nieprawidłowego montażu bądź posadowienia. Limit odpowiedzialności 500 000,00 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

Liczba punktów: 15 

Modyfikacja 
Klauzuli 
ubezpieczenia 
zwiększonych 
kosztów 
działalności – 
podniesienie 
limitu 
 

Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności otrzymuje treść: 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa zwiększone koszty działalności po szkodzie, 

poniesione w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zabezpieczenia mienia nieobjętego 

szkodą, w tym: 

 koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia, 

 koszty lokalizacji zastępczej, wynajmu powierzchni użytkowych/biurowych 

/magazynowych, 

 koszty użytkowania sprzętu zastępczego, wynajmu maszyn i urządzeń, w celu 

ponownego uruchomienia działalności/sprzedaży/ usług, 

 koszty transportu mienia do/z lokalizacji zastępczych, powierzchni magazynowych, 

składowisk, 

 koszty dodatkowego zatrudnienia oraz usług firm zewnętrznych, 

 koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy, a także 

frachtu ekspresowego. 

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się 

limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 1 000 000,00 zł w rocznym 

okresie ubezpieczenia.  

Liczba punktów: 10 

Modyfikacja 
Klauzuli 
ubezpieczenia 
kosztów 
dodatkowych – 
podniesienie 
limitu 
 

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych otrzymuje treść: 

 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia wszelkie 

uzasadnione i udokumentowane koszty: 

 koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody (koszty akcji 
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ratowniczej, zabezpieczenia/ratowania mienia przed szkodą w sytuacji zagrożenia 

szkodą/zwiększenia rozmiaru szkody), 

 koszty utraty mediów w wyniku zaistniałej szkody, 

 koszty prac porządkowych po szkodzie, w szczególności związane z rozbiórką, 

demontażem, wyburzaniem, złomowaniem, transportem, składowaniem, utylizacją,  

a także zabezpieczeniem, oszalowaniem lub umocnieniem, 

 koszty zmian budowlanych, w tym koszty demontażu, składowania, transportu  

i ponownego montażu mienia nie objętego szkodą, z włączeniem zmian związanych  

z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,  

 zwiększone koszty ponownego zakupu / naprawy / montażu (np. zwiększone koszty 

odtworzenia elementów maszyn wykonanych na specjalne zamówienie), 

 koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych ekspertyz oraz zezwoleń i decyzji 

stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie 

odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie lub uruchomienie działalności/sprzedaży/ 

usług). 

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się 

limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 1 000 000,00 zł w rocznym 

okresie ubezpieczenia.  

Liczba punktów: 10 

Podniesienie 
limitu dla Klauzuli 
sabotażu  
i Klauzuli aktów 
terroryzmu i 
zamieszek 

 

Wspólny limit odpowiedzialności dla Klauzuli sabotażu i Klauzuli aktów terroryzmu i zamieszek: 

1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

 

Liczba punktów: 5 

Modyfikacja 
Klauzuli przezornej 
sumy 
ubezpieczenia – 
podniesienie 
limitu 
 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia otrzymuje treść: 

 

Strony umowy zgodnie przyjęły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę 

ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego 

mienia, które uległo szkodzie, a dla których wystąpiło niedoszacowanie, lub w odniesieniu do 

których wyliczona suma odszkodowania jest niewystarczająca na odtworzenie zniszczonego 

mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma 

zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze 

ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 

1 000 000,00 zł w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Liczba punktów: 5 

Klauzula specyfiki 
działalności 

Klauzula specyfiki działalności 
Strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia zawarta zostanie z uwzględnieniem specyfiki całej 
działalności Ubezpieczającego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z którą należy założyć obecność substancji 
niebezpiecznych różnego rodzaju, formaldehydu, azbestu, materiałów wybuchowych, amunicji, 
fajerwerków, ropy naftowej, benzyny, gazów. 
Jeżeli w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) Ubezpieczyciela znajdują się postanowienia 
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wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, związane ze specyfiką działalności 
Ubezpieczającego, postanowienia te nie mają zastosowania w trakcie wykonywania umowy 
ubezpieczenia oraz w procesie likwidacji szkód. 
 
Liczba punktów: 5 
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DZIAŁ IV A CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

§1 
Przedmiot 
ubezpieczenia 

1) Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikająca z obowiązujących przepisów prawa z 

tytułu całej prowadzonej działalności i/lub z tytułu posiadania lub 

zarządzania/administrowania mienia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie,  w tym 

działalności: 

 odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów 

niebezpiecznych,  

 prowadzenia składowiska, pozyskiwanie i utylizacja gazu składowiskowego, 

 letniego i zimowego utrzymania ciągów komunikacyjnych i pieszych,  w tym czystości ulic  

i placów, terenów zielonych oraz usuwania pojazdów porzuconych zapewnienia 

koksowników w okresie zimowym itp. czynności, 

 obsługi imprez plenerowych (m.in. zapewnienie sanitariatów),  w tym szopki 

bożonarodzeniowej, 

 profesjonalnego niszczenia dokumentów, 

 produkcji i sprzedaży środka poprawiającego właściwości gleby Torhum, 

 produkcji i sprzedaży energii elektrycznej i cieplnej,  

 sprzedaży surowców wtórnych, 

 utrzymania cmentarza dla zwierząt „Tęczowy las”, 

 edukacji ekologicznej, w tym imprez z tym związanych. 

2) Ubezpieczeniem objęta będzie także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia 

działalności socjalnej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych przejawów 

aktywności Ubezpieczonego, także odpowiedzialność Ubezpieczającego jako 

inwestora/zleceniodawcy prac. 

§2 
Zakres 
ubezpieczenia 

1) Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów 

niedozwolonych Ubezpieczonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), a także 

odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa), a także odpowiedzialność cywilną 

za produkt. 

2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci strat rzeczywistych 

(damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu 

szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a takie należne zadośćuczynienie, bez względu 

na odmienne postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU). 

3) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, osobowe i czyste straty finansowe. 

4) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

5) Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte będą w szczególności szkody: 

a) szkody powstałe w środowisku związane z przedostaniem się do powietrza, wody bądź 

gruntu niebezpiecznych substancji (tzw. oc środowiskowa),  

b) szkody wyrządzone pracownikom lub w mieniu będącym w posiadaniu pracowników  

(tzw. oc pracodawcy), w tym pojazdy, 

c) szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruć 
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pokarmowych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec 

złocisty, 

d) szkody wyrządzone przez pracowników, w tym podczas podróży służbowych krajowych  

i zagranicznych,  

e) szkody w związku z udziałem w targach, wystawach i konferencjach, aktywnościach 

sportowych, w których uczestniczą pracownicy Ubezpieczonego, 

f) szkody w nieruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia 

osób trzecich (tzw. oc najemcy nieruchomości), 

g) szkody powstałe w związku z budową, przebudową, rozbudową, remontem, naprawą, 

modernizacją, montażem, konserwacją mienia stanowiącego własność lub użytkowanego 

przez Ubezpieczonego, 

h) szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy 

najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia 

osób trzecich, z włączeniem sprzętu elektronicznego i środków transportu/pojazdów 

(tzw. oc najemcy ruchomości), 

i) szkody w mieniu w pieczy, pod kontrolą/nadzorem Ubezpieczonego (mienie 

przechowywane, kontrolowane lub chronione przez Ubezpieczonego, nieobjęte umową 

najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia 

osób trzecich) z włączeniem ryzyka utraty, 

j) szkód powstałych w środkach transportu osób trzecich parkowanych na terenie 

użytkowanym przez Ubezpieczającego lub przyległych miejscach parkingowych,  

z wyłączeniem ryzyka utraty pojazdu, 

k) szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych, 

przeładunkowych i rozładunkowych, w tym szkody w ładunku należącego do osób 

trzecich, 

l) szkody wyrządzone przez urządzenia, sprzęt specjalistyczny zainstalowany na pojazdach, 

m) szkody wynikające z posiadania i/lub użytkowania pojazdów nierejestrowanych, 

specjalnych, wolnobieżnych oraz maszyn samobieżnych itp., nie podlegających 

obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 

n) szkody powstałe w następstwie działania/eksploatacji, awarii lub nieszczelności urządzeń 

lub sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektrycznych, 

klimatyzacyjnych i innych technologicznych w budynkach bądź poza nimi, a także 

zbiorników, w tym szkody wskutek cofnięcia się cieczy lub nieumyślnego pozostawienia 

otwartych kranów,  

o) szkody powstałe w następstwie przeniesienia ognia oraz na skutek przepięć oraz awarii  

w instalacjach/liniach elektrycznych, 

p) szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez 

Ubezpieczonego bieżących napraw, przeglądów lub konserwacji, 

q) szkody powodujące roszczenia między osobami prawnymi, z którymi Ubezpieczający jest 

związany kapitałowo oraz wyrządzone osobom bliskim przez osoby objęte umową 

ubezpieczenia, 
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r) szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w tym podwykonawców 

wykonujących prace budowlane/montażowe/naprawcze/konserwacyjne, z zachowaniem 

prawa do regresu, 

s) szkody wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego, o ile podwykonawca nie 

jest Ubezpieczonym, 

t) szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie 

odbiorcy, 

u) szkody wyrządzone przez wadliwy produkt, 

v) szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych 

przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi 

produktami (klauzula pomieszania – połączenia), 

w) szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę 

wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub 

mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku 

przetworzenia lub obróbki nie może być sprzedany (klauzula dalszej obróbki), 

x) szkody wyrządzone uczestnikom wszelkich imprez, w tym pracownikom Ubezpieczonego, 

z wyłączeniem imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, bez 

konieczności zgłaszania imprez do Ubezpieczyciela, 

y) szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach, sieciach i urządzeniach, a także  

w następstwie wstrząsów i pracy urządzeń dźwigowych, walców, kafarów, młotów 

pneumatycznych, hydraulicznych, urządzeń udarowych itp. urządzeń i maszyn  

o podobnym działaniu oraz wykonywania wykopów, przekopów, z włączeniem prac w 

których Ubezpieczony występuje jako inwestor/zleceniodawca prac, 

z) szkody w postaci kosztów odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w 

związku z prowadzoną przez niego działalnością, 

aa) szkody wyrządzone najemcom przez wynajmującego oraz wynajmującemu przez 

najemcę,  

bb) szkody wskutek niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niewłaściwych 

parametrach, 

cc) szkody wskutek administrowania, posiadania i eksploatacji budynków, w tym zalania 

przez nieszczelne dachy  oraz stolarkę okienną oraz przepięcia w instalacjach, 

dd) szkody związane z działalnością polegającą na utrzymaniu dróg, chodników, parkingów, 

terenów zielonych, placów zabaw, parków itd. szkody związane z prowadzeniem 

cmentarza dla zwierząt. 

§3 
Trigger 
/postanowienia 
szczególne 
/modyfikacje OWU  
 

1) Przez szkodę rozumieć należy każdą szkodę osobową, rzeczową lub czystą stratę 

finansową, za którą uznaje się szkody nie wynikające ze szkody rzeczowej i osobowej, 

zgodnie z zakresem określonym w §2, w tym w rozszerzeniach odpowiedzialności. 

2) Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę 

niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że 

powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna). 

3) Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego 

w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem 
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przedawnienia przewidzianego przepisami prawa. W odniesieniu do produktu ochrona 

istnieje za szkody wyrządzone przez produkt, również w sytuacji kiedy produkt 

wprowadzono do obrotu przed początkiem okresu ubezpieczenia. W odniesieniu do 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej ochrona istnieje dla umów 

zawartych przed i w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. 

4) Za wypadek uważa się śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszczerbku na zdrowiu, utratę, 

uszkodzenie lub zniszczenie mienia, powstanie czystej straty finansowej. 

5) Umowa ubezpieczenia podlega prawu i jurysdykcji polskiej, z zastrzeżeniem, że roszczenia 

mogą być dochodzone także przed zagranicznymi sądami i/lub innymi właściwymi 

organami państwowymi wg zasad odpowiedzialności właściwych ze względu na złożone 

roszczenie (zarówno w zakresie prawa materialnego, jak i procesowego), jednakże 

postanowienia umowy ubezpieczenia interpretuje się wg prawa polskiego. 

6) Jeżeli szkoda rzeczowa, bądź osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze 

stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi infrastruktury Ubezpieczającego, 

korzystającemu z usług Ubezpieczającego), pracownik ten traktowany jest na zasadach 

ogólnych — jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z 

podstawowego zakresu polisy. 

7) Ochrona ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe pracowników polegające na 

wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu, będące konsekwencją uchybienia 

Ubezpieczonego (z wyłączeniem chorób zawodowych). 

§4 
Miejsce 
ubezpieczenia 

1) Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje szkody, będące następstwem działania lub 

zaniechania, mającego miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2) W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków powstałych w związku ze służbowymi 

podróżami pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zakres terytorialny 

obejmuje cały świat z wyłączeniem USA, Kanady i Australii. 

§5  
Suma 
gwarancyjna, 
składka 
 

1) Sumę gwarancyjną ustala się dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie rocznym, 

łącznie dla szkód w mieniu i na osobie oraz czystych strat finansowych.  

2) Suma gwarancyjna wynosi 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia. 

3) Ustala się indywidualne limity w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej (podlimity): 

Tabela 1 

Ryzyko 
Podlimit 

odpowiedzialności 

szkody powstałe w środowisku związane z przedostaniem się do 
powietrza, wody bądź gruntu niebezpiecznych substancji (tzw. oc 
środowiskowa)  

500 000,00 zł  

szkody wyrządzone pracownikom lub w mieniu będącym w 
posiadaniu pracowników ( tzw. oc pracodawcy) 

1 000 000,00 zł dla 
szkód osobowych, 

100 000,00 zł dla szkód 
w mieniu, w tym pojazdy 

szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej 
podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich, z włączeniem 
sprzętu elektronicznego i środków transportu/pojazdów (tzw. oc 
najemcy ruchomości) 

400 000,00 zł 



 

 
 
 
  

49 
 

szkody w mieniu w pieczy, pod kontrolą/nadzorem Ubezpieczonego 
(mienie przechowywane, kontrolowane lub chronione przez 
Ubezpieczonego, nie objęte umową najmu, dzierżawy, użytkowania, 
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia osób 
trzecich) z włączeniem ryzyka utraty 

100 000,00 zł 

szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac 
załadunkowych, przeładunkowych i rozładunkowych, w tym szkody w 
ładunku należącego do osób trzecich 

200 000,00 zł 

czyste straty finansowe 100 000,00 zł  

szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości 
produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w 
wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami (klauzula 
pomieszania – połączenia) 

100 000,00 zł 

szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub 
dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez 
Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi wyrobami, 
jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku przetworzenia lub 
obróbki nie może być sprzedany (klauzula dalszej obróbki) 

100 000,00 zł 

 

4) Podlimity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia w ramach sumy gwarancyjnej. 

5) Po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna zmniejsza się o kwotę wypłaconego 

odszkodowania. 

6) Za zgodą Ubezpieczyciela Ubezpieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną lub podnieść 

limit opłacając dodatkową składkę. 

7) Wypłaty dotyczące szkód z zakresu nieograniczonego podlimitami nie powodują redukcji 

podlimitów. 

8) Wypłaty dotyczące szkód z zakresów ograniczonych podlimitami powodują redukcję 

podlimitów i ogólnej sumy gwarancyjnej. 

9) Składka ustalona za ubezpieczenie jest składką stałą i nie podlega rozliczeniu o obrót 

zrealizowany po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

§6 
Franszyzy  
i udziały własne 
 

1) W odniesieniu do szkód osobowych franszyza zostaje zniesiona. 

2) W odniesieniu do pozostałych szkód zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, 

określone poniżej: 

a) w odniesieniu dla szkód w środowisku: 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 

3 000,00 zł,  

b) w odniesieniu do czystych strat finansowych: 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 

3 000,00 zł, 

c) w odniesieniu do pozostałych szkód rzeczowych: zniesiona. 

§7 
Wypłata 
odszkodowań  
i likwidacja szkód 

W granicach swojej odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciel będzie zobowiązany 

również do: 

a) zapłacenia kosztów pomocy prawnej (m.in. wynagrodzenie adwokatów i radców 

prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe i inne koszty wynikające z 

konieczności ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczonego, 

koszty podróży), w tym poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem 

administracyjnym, karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli mają one związek z ustaleniem 

odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę objętą ubezpieczeniem, bez zastosowania 

ograniczenia do stawek minimalnych, 
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b) pokrycia kosztów wynikłych z zastosowania środków w celu zapobieżenia zagrożeniu i/lub 

zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe, chociażby 

okazały się bezskuteczne, 

c) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, biegłych, ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z 

Ubezpieczycielem. 

§8 
Klauzule 
dodatkowe 

Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe 

wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów 

niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub 

organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem 

uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników 

ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich 

pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, 

pełnomocników, pozostałych pracowników i współpracowników 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 

 

Klauzula specyfiki działalności 

Strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia zawarta zostanie z uwzględnieniem specyfiki całej 

działalności Ubezpieczającego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z którą należy założyć obecność substancji 

niebezpiecznych różnego rodzaju, formaldehydu, azbestu, materiałów wybuchowych, amunicji, 

fajerwerków, ropy naftowej, benzyny, gazów. 

Jeżeli w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia) Ubezpieczyciela znajdują się postanowienia 

wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, związane ze specyfiką działalności 

Ubezpieczającego, postanowienia te nie mają zastosowania w trakcie wykonywania umowy 

ubezpieczenia oraz w procesie likwidacji szkód. 

 

Klauzula generalna 

Strony uzgodniły, że wszystkie klauzule oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie 

ubezpieczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej 

(odpowiedzialności Ubezpieczyciela) wynikającej z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) w 

ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W sytuacji, gdy zgodnie  

z treścią klauzul i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU (ogólnych warunków 

ubezpieczenia) – dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym 

ubezpieczeniu, zastosowanie mają tylko te zapisy w tych klauzulach i/lub postanowieniach 

szczególnych, które tej odpowiedzialności nie zawężają.  

 

Klauzula limitów 

Strony uzgodniły, że wszelkie limity odpowiedzialności, określone w postanowieniach  

i klauzulach dodatkowych, odnoszą się do każdego ubezpieczenia oddzielnie, chyba że wyraźnie 

określono inaczej. W przypadku umowy wieloletniej limity dotyczą każdego 12-miesięcznego 
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okresu ubezpieczenia. 

Nie mają zastosowania limity ograniczające ochronę określone  

w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU), jeśli nie zostały one określone w SIWZ. 

Obowiązują wyłącznie limity odpowiedzialności określone w umowie ubezpieczenia oraz 

postanowieniach szczególnych zawarte w SIWZ (warunkach obligatoryjnych  

i zaakceptowanych warunkach fakultatywnych), chyba że OWU przewidują limity wyższe lub 

nie wprowadzają limitu w danym zakresie. W takiej sytuacji zastosowanie mają rozwiązania 

korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

 

Klauzula definicji pracownika 

Strony uzgodniły, że za pracownika uznaje się osoby fizyczne zatrudnione przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o świadczenie usług, a także osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

(samozatrudnienie), w zakresie w jakim czynności wykonywane przez tę osobę pozostają w 

związku z ubezpieczoną działalnością. Za pracownika uznaje się również praktykantów, 

wolontariuszy, stażystów, osoby wykonujące prace na cele społeczne, pracowników 

tymczasowych, w tym osoby odbywające karę pozbawienia wolności. 

 

Klauzula zniesienia regresu 

Strony uzgodniły, że na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników 

Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odstąpi także od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy 

oba podmioty, tj. Ubezpieczający/Ubezpieczony oraz sprawca szkody mają przynajmniej 

jednego wspólnego udziałowca lub występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania 

kapitałowe pomiędzy tymi podmiotami. 

 

Klauzula ważnych przyczyn wypowiedzenia (art. 812 § 5 k.c.) 

Strony uzgodniły, że za ważne przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy przez 

Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 

- jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 

ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 

potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

- jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia 

Ubezpieczający/Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub 

usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem 

sądowym.  

 

Klauzula powinności Ubezpieczającego/Ubezpieczonego (dot. art. 815 k.c.) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego 

wysokość, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony z winy umyślnej podał niezgodne z prawdą 

okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał na piśmie przed zawarciem umowy ubezpieczenia, 

lub z winy umyślnej nie dopełnił - w trakcie trwania umowy ubezpieczenia - obowiązków 
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prewencyjnych lub informacyjnych zawartych w obowiązujących ogólnych warunkach 

ubezpieczenia lub kodeksie cywilnym, wyłącznie jeżeli okoliczności te lub niedopełnienie 

obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie szkody, przy czym ewentualne sankcje 

mogą być zastosowane wyłącznie w takiej proporcji, w jakiej nie dochowanie powinności miało 

wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.  

Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania lub ograniczyć jego wysokości jeżeli 

szkoda powstała w wyniku działań lub zaniechań pozostających w związku ze  zmianą  prawa, 

zmianą interpretacji  przepisów prawa  lub  luki w prawie, w szczególności spowodowanej 

brakiem odpowiednich aktów ustawowych bądź aktów wykonawczych. 

 

Klauzula stempla pocztowego 

Strony uzgodniły, że w sytuacji gdy zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest 

w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę złożenia 

zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. przelewów 

dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod 

warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków 

wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki.  

 

Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2 k.c.)  

Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej 

pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia nie 

ustaje/nie wygasa, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel 

wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty 

wyznaczając co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy 

Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na 

piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje 

roszczenie o zapłatę składki za okres, przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Klauzula potrącania rat 

Strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel nie 

będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze niewymagalnych. Za raty 

niewymagalne uznajemy raty nieopłacone, nienaruszające terminu płatności określonego w 

umowie ubezpieczenia.  

 

Klauzula zmiany ryzyka (dot. art. 816 k.c.) 

Strony uzgodniły, że w razie ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą zmianę 

prawdopodobieństwa wypadku, Ubezpieczyciel nie będzie żądał zmiany wysokości składki. W 

razie ujawnienia tych okoliczności po wystąpieniu szkody, nie będą one miały wpływu na 

wysokość należnego odszkodowania, jak również na pozostałe warunki ochrony 

ubezpieczeniowej z przedmiotowej umowy. W przypadku istotnej zmiany 

prawdopodobieństwa wypadku Ubezpieczyciel może wystąpić do Ubezpieczającego  

z wnioskiem o podjęcie rozsądnych działań prowadzących do zmniejszenia tego ryzyka. 
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Klauzula zgłaszania szkód 

Strony uzgodniły, że zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić nie później niż 

w ciągu 7 dni od daty powstania szkody i uzyskania o niej wiadomości. Niedotrzymanie terminu 

zgłoszenia szkody nie będzie przyczyną zmniejszenia wypłaty odszkodowania lub odmowy 

wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu zgłoszenia szkody nie 

miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub ustalenia wartości szkody. 

 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od 

otrzymania orzeczenia o umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.  

 

DZIAŁ IV B FAKULTATYWNE KLAUZULE DODATKOWE DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE 
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

Klauzula szkód 
stopniowych 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek stopniowego lub długotrwałego 

oddziaływania: temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, pyłu, sadzy, kurzu, hałasu, 

wibracji, ścieków, zagrzybienia lub pleśni; powstałe wskutek zapadnięcia się terenu, osiadania 

gruntu, obsunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące, płynące lub powstałe wskutek 

systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych. 

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

 

Liczba punktów: 40 

Klauzula limitu OC 
pracodawcy dla 
szkód w mieniu 
pracowniczym - 
podniesienie 
limitu 

Limit określony w §5 dla szkód wyrządzonych w mieniu będącym w posiadaniu pracowników 

(tzw. oc pracodawcy) ulega podniesieniu do wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 

Liczba punktów: 30 

Klauzula 
przetwarzania 
danych 
osobowych 

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające  

z przetwarzania danych osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub 

wynikające z naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.  

Liczba punktów: 30 
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DZIAŁ V CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA FLOTY 

§1 
Postanowienia 
wspólne dla 
wszystkich 
ubezpieczeń 

1) Zamówienie dotyczy pojazdów znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego lub 

użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie umów umowy użyczenia, leasingu lub 

innych tego typu umów, a określonych w Załączniku nr 8, Wykaz pojazdów, zgodnie  

z zakresem produktowym i okresami ubezpieczenia, określonymi w ww. załączniku.  

2) Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe zamontowane w pojazdach za 

wystarczające do udzielenia ochrony w zakresie ryzyka kradzieży. 

3) Ubezpieczyciel zobowiązany jest wystawić indywidualne certyfikaty, potwierdzające fakt 

zawarcia ubezpieczeń dla każdego pojazdu odrębnie. 

4) Pojazdy są użytkowane m.in. na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewska 37-53. Służą do bieżącej działalności 

Ubezpieczającego, w tym odbioru i transportu odpadów komunalnych, w tym 

niebezpiecznych (Zamawiający może przewozić, np. baterie lub leki, natomiast nie 

przewozi paliw, azbestu, toksycznych substancji chemicznych, gazów, itp.) 

5) Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty, przez 

cały okres trwania umowy ubezpieczenia, także w stosunku do pojazdów włączanych do 

ubezpieczenia w trakcie trwania umowy. 

§2 Klauzule 

dodatkowe 

wspólne dla części 

IV zamówienia 

W stosunku do wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszej części 

postępowania zastosowanie będą mieć następujące klauzule: 

a) Klauzula specyfiki działalności, 

b) Klauzula generalna, 

c) Klauzula definicji pracownika, 

d) Klauzula zniesienia regresu, 

e) Klauzula stempla pocztowego, 

f) Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2),  

g) Klauzula potrącania rat, 

h) Klauzula wypłaty zaliczki, 

i) Klauzula wypłaty odszkodowania, 

j) Klauzula zmiany własności. 

§3 
Pojazdy 
nowonabywane 

1) Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych  

w umowie (w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej 

kategorii pojazdu), po uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia.  

2) Ochrona ubezpieczeniowa istnieje od dnia wnioskowanego jako dnia rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej.  

3) W przypadku ubezpieczeń nieobowiązkowych Ubezpieczający może zawnioskować 

o ochronę ubezpieczeniową krótkoterminową z okresem ekspiracji do dnia 30.03.2021 r. 

Składka za ubezpieczenie krótkoterminowe naliczana jest proporcjonalnie do czasu 

trwania okresu ubezpieczenia - licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej, bez stosowania tabeli frakcyjnej i składek minimalnych. Składki 

ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych krótkoterminowych będą płatne 

jednorazowo w terminie 14 dni od początku okresu ubezpieczenia. 
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4) Nowe ubezpieczenia zawierane będą na podstawie zgłoszenia za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub faksu przekazanego Ubezpieczycielowi. Zgłoszenie powinno zawierać 

co najmniej poniższe dane pojazdu: 

a) marka, model, typ i rodzaj pojazdu, 
b) rok produkcji pojazdu, 
c) nr rejestracyjny pojazdu, 
d) nr VIN, 
e) okres ubezpieczenia, 
f) sumę ubezpieczenia (wartość rynkową), z zaznaczeniem czy zawiera VAT (w całości  

lub w części). 
5) Ubezpieczyciel powinien niezwłocznie potwierdzić fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową, 

wystawiając dokumenty ubezpieczeniowe. 

§4 
Pojazdy 
wycofywane  
z ubezpieczenia 

1) Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane  

w proporcji do okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej, o ile w okresie ubezpieczenia danego pojazdu nie zaistniało zdarzenie,  

w związku, z którym wypłacono odszkodowanie.  

2) Od składki wyliczonej za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą 

potrącane koszty manipulacyjne. 

DZIAŁ V A OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH (OC PPM) 

§1 
Przedmiot i zakres 
ubezpieczenia 

1) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.  

2) Zakres ubezpieczenia zgodny z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach 

obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 473 z późniejszymi zmianami).   

§2 
Suma 
ubezpieczenia 

Sumy gwarancyjne: zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 473 z późniejszymi zmianami). 

§3 
Składka 
ubezpieczeniowa 

Składka roczna za dany pojazd jest składką ustaloną ryczałtowo dla danego rodzaju pojazdu. 

DZIAŁ V B UBEZPIECZENIE AUTOCASCO (AC) 

§1 
Przedmiot 
ubezpieczenia 

1) Przedmiotem ubezpieczenia są wybrane pojazdy wraz z wyposażeniem (w tym 

wyposażeniem dodatkowym i specjalistycznym zamontowanym na stałe w pojeździe oraz 

oklejeniami reklamowymi), stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu 

Ubezpieczającego, w tym pojazdy nierejestrowane/specjalne/wolnobieżne. Ubezpieczyciel 

odpowiada także za szkody między pojazdami floty należącej do Ubezpieczającego. 

2) Nie znajdują zastosowania ograniczenia wieku pojazdów – ubezpieczyciel obejmie ochroną 

ubezpieczeniową pojazdy starsze niż 10 lat, jeżeli dotychczas były objęte ochroną 

ubezpieczeniową w zakresie Autocasco. 

§2 
Zakres 
ubezpieczenia 

1) Zakres ubezpieczenia autocasco obejmuje wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, 

zniszczeniu lub kradzieży pojazdu wraz z przyjętym do ubezpieczenia wyposażeniem, 

wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego i kierującego pojazdem, z 

rozszerzeniem o podstawowy wariant assistance (assistance dotyczy pojazdów osobowych 
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oraz ciężarowych o DMC do 2,5 t). 

2) Ubezpieczenie autocasco powinno obejmować w szczególności szkody polegające na 

uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, 

szkody powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z 

innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich, w tym 

dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, 

huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania sił mechanicznych/czynnika 

termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, jego części lub 

wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego 

użycia, kradzieży lub innego czynu zabronionego prawem, uszkodzeniu pojazdu przez 

osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy medycznej. 

3) Ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność w zakresie poniesionych 

i udokumentowanych kosztów, co najmniej: 

a) jednorazowego transportu lub holowania pojazdu po zdarzeniu szkodowym, do 

miejsca wskazanego przez Ubezpieczającego lub zakładu naprawczego, maksymalnie 

2 000 zł 

b) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu od dnia zdarzenia do dnia dokonania oględzin 

przez Ubezpieczyciela,  

c) wynikłych z zastosowania środków mających na celu ratowanie pojazdu, zapobieżenie 

szkodzie, zwiększenia się rozmiaru szkody, 

d) przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, 

e) wynikłych z utraty kluczy lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia 

pojazdu, w tym kosztów wymiany wkładek zamków, przekodowanie modułów 

zabezpieczeń antykradzieżowych. 

4) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek: 

a) przewrócenia pojazdu, stoczenia pojazdu na terenie pochyłym, także w przypadku 

nienależytego zabezpieczenia pojazdu (w szczególności niezaciągnięcie hamulca 

ręcznego). 

b) wjechania zbyt wysokim pojazdem pod wiadukt, most lub do parkingu podziemnego, 

c) dostania się wody do wnętrza pojazdu, 

d) prowadzenia prac,  

e) czynności załadunku i wyładunku, 

f) podnoszeniu pojazdu w celu wykonania naprawy/przeglądu,  

g) samoistnego otwarcia się pokrywy silnika lub bagażnika, a także następstwa jazdy  

z otwartymi drzwiami lub pokrywą bagażnika, 

h) uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody. 

5) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe: 

a) przez przewożony ładunek/bagaż, 

b) poprzez wjechanie w nierówność drogi lub spowodowane wstrząsami na 

nierównościach dróg, 

c) w oponie i feldze w przypadku jazdy na oponie ze zbyt niskim poziomem powietrza, 
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d) podczas gdy pojazd znajduje się w myjni, zakładzie naprawczym, serwisie, a także 

podczas prób technicznych i jazd dokonywanych przez pracowników ww. 

usługodawców. 

§3 
Postanowienia 
szczególne 
/modyfikacje OWU  
 

1) W przypadku ubezpieczenia nowo nabytych pojazdów (fabrycznie nowych) oraz w 

przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu, nie będzie wymagane sporządzanie 

dokumentacji zdjęciowej pojazdu ani oględziny. 

2) Na wysokość odszkodowania nie będą miały wpływu wiek oraz przekroczenie przez 

kierującego pojazdem obowiązujących przepisów Kodeksu Drogowego, a w szczególności 

prędkość, z jaką poruszał się dany pojazd w chwili zaistnienia szkody.  

3) W przypadku braku badania technicznego uznaje się, że ochrona istnieje, jeśli stan 

techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody, a termin tego badania nie został 

przekroczony o więcej niż 30 dni. 

4) W przypadku, gdy kierujący pojazdem nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem, 

szkoda ubezpieczeniowa istnieje, jeśli brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie 

szkody. 

5)  Ochrona ubezpieczeniowa trwa w sytuacji nieodpłatnego lub odpłatnego przekazania 

pojazdu osobie trzeciej w użytkowanie, w tym na podstawie umowy użyczenia, wynajmu, 

leasingu, dzierżawy i innej podobnej formy użytkowania, z wyłączeniem użytkowania przez 

osoby trzecie pojazdu do jazd wyścigowych, nauki jazdy i świadczenia usługi kurierskich. 

§4 
Miejsce 
ubezpieczenia 

Teren RP 

§5  
Sumy 
ubezpieczenia. 
system 
ubezpieczenia. 
limity 
odpowiedzialności 
inne niż w 
klauzulach 
dodatkowych 
 

1) Ubezpieczyciel uznaje sumy ubezpieczenia i nie będzie podnosił zarzutów 

niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia, w tym sumy ubezpieczenia pojazdów 

specjalistycznych, dla których nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie sumy 

ubezpieczenia.  

2) Nie znajduje zastosowania zasada proporcji w przypadku niedoubezpieczenia pojazdu. 

3) Ubezpieczający podaje do ubezpieczenia wartości rynkowe pojazdów ustalane na 

podstawie 

 katalogów „Info-Ekspert” lub wyceny własnej (wartość początkowa pomniejszona o  8-12% 

amortyzacji za każdy roku użytkowania pojazdu); 

4) Sumę ubezpieczenia dla pojazdów fabrycznie nowych oraz eksploatowanych nie dłużej niż 6 

miesięcy stanowi ich wartość fakturowa netto/brutto, określona w fakturze zakupu.  

5) Sumę ubezpieczenia dla pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia jako używane stanowi 

wartość rynkowa pojazdu z uwzględnieniem VAT/bez uwzględnienia VAT/z częściowym 

VAT. 

6) W ramach sum ubezpieczenia uwzględniane jest wyposażenie dodatkowe fabryczne lub 

montowane przy zakupie nowego pojazdu, którego wartość wliczona była w cenę pojazdu. 

7) Ubezpieczyciel uznaje podane sumy ubezpieczenia za niezmienne w okresie ubezpieczenia 

(wartość rynkowa jest równa przyjętej do ubezpieczenia przez cały okres trwania ochrony). 

8) Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla danego 

pojazdu, objętego ubezpieczeniem AC. 
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§6 
Franszyzy  
i udziały własne 
 

Obowiązuje wyłącznie franszyza integralna w wysokości 500,00 zł. 

§7 
Wypłata 
odszkodowań  
i likwidacja szkód 

1) Rozliczenie szkody następuje na podstawie pełnych kosztów naprawy udokumentowanych 

rachunkami/fakturami (wariant warsztat/serwis) bez potrącania zużycia części i/lub 

amortyzacji.  

2) Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel zastosuje kosztorysowe rozliczenie szkody.  

3) Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, chyba że Ubezpieczający 

zawnioskuje o inną formę rozliczeń.  

4) Zniesiona zostaje konsumpcja sumy ubezpieczenia dla szkód innych niż całkowite. 

5) Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% wartości pojazdu aktualnej 

na dzień szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo wymagać likwidacji szkody jako 

szkody częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą). 

6) Wymaga się, aby oględziny uszkodzonych pojazdów odbywały się w ciągu 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia szkody, w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. W przypadku nie 

dokonania oględzin pojazdu Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu,  

a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie faktur/rachunków za naprawę, 

które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi, wg kwoty określonej  

w fakturach/rachunkach. 

7) Naprawa pojazdów odbywa się w warsztatach wybranych przez Ubezpieczającego. 

8) Szkody w pojazdach spowodowane przez osoby trzecie będą likwidowane z ubezpieczenia 

AC, bez oczekiwania na uzyskanie dokumentacji pozwalającej Ubezpieczycielowi na 

przeprowadzenie procedury regresowej. 

9) W przypadku szkody powstałej w wyniku rozboju, rabunku, kradzieży zuchwałej 

Ubezpieczyciel odstąpi od obowiązku złożenia przez Ubezpieczającego dowodu 

rejestracyjnego i kluczyków do pojazdu pod warunkiem, że ww. zdarzenia zostały zgłoszone 

na Policji. 

10) Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w zbyciu pozostałości 

pojazdu. 

11) Ubezpieczyciel każdorazowo przesyła decyzje o wypłacie odszkodowania w przypadku 

szkód likwidowanych z polis ubezpieczeniowych pojazdów Ubezpieczonego. 

12) Zastosowanie ma uproszczona procedura likwidacji szkód dla szkód o wartości nie 

przekraczających 5 000,00 zł. Warunkiem skorzystania z uproszczonej likwidacji szkód jest 

zgłoszenie procedury uproszczonej na infolinię. W takiej sytuacji Ubezpieczyciel rezygnuje  

z oględzin, a wypłata odszkodowania będzie się odbywać na podstawie faktur/rachunków, 

które Ubezpieczający ma obowiązek przekazać Ubezpieczycielowi. 

13) Szkody likwidowane z tytułu ubezpieczenia AC, a wyrządzone przez innych posiadaczy 

pojazdów mechanicznych, nie zostaną uwzględnione w szkodowości Ubezpieczającego  

w wysokości uzyskanego regresu od sprawcy szkody lub jego Ubezpieczyciela. 

§8 
Klauzule 
dodatkowe 

Klauzula reprezentantów (art. 827) 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe 

wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów 
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niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub 

organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem 

uprawnione są do zarządzania ubezpieczonym podmiotem. Za reprezentantów 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, pełnomocników 

ustanowionych przez ten podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich 

pozostałych osób, nie będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, 

pełnomocników pozostałych pracowników i współpracowników Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego), Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 

DZIAŁ V C UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASAŻERÓW  
W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW (NNW) 

§1 
Przedmiot, zakres 
ubezpieczenia 

1) Przedmiotem ubezpieczenia NNW są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w 

związku użytkowaniem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia, 

powodujące uszczerbek na zdrowiu i śmierć ubezpieczonego (kierowcy, pasażerów), a w 

szczególności powstałe podczas wsiadania/wysiadania, przebywania w pojeździe w trakcie 

jego ruchu, postoju, załadowywania/rozładowywania, naprawy, garażowania.  

2) Ochrona obejmuje następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego, powstałe w 

związku ze zdarzeniami objętymi ochroną. 

§2 
Suma 
ubezpieczenia 

1) Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł/miejsce w pojeździe, niezależnie od ilości miejsc w 

pojeździe. 

2) Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia.  

3) W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu świadczenie wypłacane będzie w wysokości 

1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu 

§3 
Składka 
ubezpieczeniowa 

Składka za dany pojazd jest składką ustaloną ryczałtowo dla danego rodzaju pojazdu lub jako 

iloczyn liczby miejsc i określonej składki ryczałtowej za miejsce. 

§4 
Miejsce 
ubezpieczenia 

Teren RP 

§5 
Franszyzy  
i udziały własne 

Franszyzy i udziały własne zniesione. 

DZIAŁ V D UBEZPIECZENIE ASSISTANCE (ASS) 

§1 
Przedmiot  
ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia tzw. assistance rozszerzonego jest organizacja i pokrycie kosztów 
pomocy powstałych na skutek co najmniej: uszkodzenia pojazdu, kolizji drogowej/wypadku, 
kradzieży części składowych lub próby kradzieży, dewastacji, awarii 
technicznej/unieruchomienia pojazdu, rozładowania akumulatora, przebicia opon, braku paliwa, 
niewłaściwego paliwa w zbiorniku, utraty lub uszkodzenia kluczy/sterowników. 

Dotyczy pojazdów wskazanych w Załączniku Nr 8 do SIWZ. 

§2 
Zakres 
ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia assistance obejmuje co najmniej  

a) organizację i pokrycie kosztów pomocy powstałych na skutek uszkodzenia pojazdu, 
kolizji drogowej/wypadku, kradzieży części składowych, dewastacji, awarii technicznej, 
rozładowania akumulatora, przebicia opon, braku paliwa, niewłaściwego paliwa w 
zbiorniku, utraty lub uszkodzenia kluczy/sterowników, 

b) naprawę na miejscu zdarzenia, 
c) koszty transportu (holowania) pojazdu do miejsca siedziby ubezpieczonego lub serwisu 

naprawczego wskazanego przez ubezpieczonego, limit kilometrów, określonych przez 
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ubezpieczyciela nie może być niższy niż 150 km, 
d) koszty parkingu na okres nie dłuższy niż 3 dni, 
e) wynajęcie oraz dostarczenie i odbiór pojazdu zastępczego min. 4 dni, 
f) organizację i pokrycie kosztów zakwaterowania na okres nie dłuższy niż 3 dni. 

§3 
Postanowienia 
szczególne 
/modyfikacje OWU  

Nie obowiązują ograniczenia dotyczące odległości między miejscem zdarzenia a siedzibą 

Zamawiającego. 

§4 
Miejsce 
ubezpieczenia 

Teren RP 

§5  
Suma 
ubezpieczenia.  

Suma ubezpieczenia dla assistance rozszerzonego: 15 000,00 zł na pojazd. 

§6 
Składka 
ubezpieczeniowa 

Składka za dany pojazd jest składką ustaloną ryczałtowo dla danego rodzaju pojazdu. 

§7 
Franszyzy  
i udziały własne 

Franszyzy i udziały własne zniesione. 

§8 
Klauzule 
dodatkowe 
wspólne dla IV 
części zamówienia 

 

Klauzula generalna 

Strony uzgodniły, że wszystkie klauzule oraz postanowienia szczególne zawarte w umowie 

ubezpieczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy nie zawężają ochrony ubezpieczeniowej 

(odpowiedzialności Ubezpieczyciela) wynikającej z OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia) 

w ubezpieczeniu, do którego zostały włączone. W sytuacji, gdy zgodnie  

z treścią klauzul i/lub postanowień szczególnych w stosunku do OWU (ogólnych warunków 

ubezpieczenia) – dochodzi do zawężenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w danym 

ubezpieczeniu, zastosowanie mają tylko te zapisy w tych klauzulach i/lub postanowieniach 

szczególnych, które tej odpowiedzialności nie zawężają.  

 

Klauzula definicji pracownika 

Strony uzgodniły, że za pracownika uznaje się osoby fizyczne zatrudnione przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o świadczenie usług, a także osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na rzecz Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

(samozatrudnienie), w zakresie w jakim czynności wykonywane przez tę osobę pozostają w 

związku z ubezpieczoną działalnością. Za pracownika uznaje się również praktykantów, 

wolontariuszy, stażystów, osoby wykonujące prace na cele społeczne, pracowników 

tymczasowych, w tym osoby odbywające karę pozbawienia wolności. 

 

Klauzula zniesienia regresu 

Strony uzgodniły, że na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników 

Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odstąpi także od regresu do sprawcy szkody w przypadku, 

gdy oba podmioty, tj. Ubezpieczający/ Ubezpieczony oraz sprawca szkody mają przynajmniej 

jednego wspólnego udziałowca lub występują bezpośrednie lub pośrednie powiązania 

kapitałowe pomiędzy tymi podmiotami. 
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Klauzula stempla pocztowego 

Strony uzgodniły, że w sytuacji gdy zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana 

jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę 

złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot. przelewów 

dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod 

warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była odpowiednia ilość środków 

wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty składki.  

 

Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2 k.c.)  

Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej 

pierwszej raty, odpowiedzialność Ubezpieczyciela w ramach zawartej umowy ubezpieczenia 

nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku Ubezpieczyciel wezwie na 

piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej pierwszej raty wyznaczając co 

najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu, w przypadku gdy Ubezpieczający 

nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel może wypowiedzieć na piśmie umowę 

ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o 

zapłatę składki za okres, przez który udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 

 

Klauzula potrącania rat 

Strony uzgodniły, iż w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel 

nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze niewymagalnych. Za raty 

niewymagalne uznajemy raty nieopłacone, nienaruszające terminu płatności określonego w 

umowie ubezpieczenia.  

 

 

Klauzula wypłaty zaliczki 

Strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody zakład ubezpieczeń nie będzie uzależniał 

wypłaty należnego odszkodowania od dostarczenia orzeczenia prokuratury/organów ścigania 

o umorzeniu postępowania w sprawie, jeżeli odpowiedzialność towarzystwa będzie 

bezsporna. Wypłata zaliczki w wysokości bezspornej kwoty odszkodowania nastąpi w terminie 

14 dni od ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia.  

 

Klauzula wypłaty odszkodowania 

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał wypłaty odszkodowania od 

otrzymania orzeczenia o umorzeniu postępowania przez prokuraturę/organ ścigania.  

 

Klauzula zmiany własności 

Strony uzgodniły, że umowa ubezpieczenia nie wygasa (chyba że inne stanowisko wyrazi 

Ubezpieczający lub Ubezpieczony), w przypadku przeniesienia prawa własności przedmiotu 

ubezpieczenia na podmioty powiązane z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym, bank (w 

związku z przewłaszczeniem na zabezpieczenie), inne instytucje finansowe, a także w 
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przypadku wydzieleniem ze struktur Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego podmiotów 

zależnych. 

W takiej sytuacji umowa ubezpieczenia nie wygasa także w przypadku powrotnego przejścia 

własności na Ubezpieczającego lub Ubezpieczającego. 

Prawa z umowy ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia.   

DZIAŁ V F FAKULTATYWNE KLAUZULE DODATKOWE DLA CZĘŚCI IV ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA 

FLOTY 

Klauzula pojazdu 
zastępczego 

W ramach ubezpieczenia autocasco dla pojazdów osobowych Ubezpieczyciel pokrywa koszty 
wynajmu pojazdu zastępczego na okres do 30 dni od zajścia wypadku ubezpieczeniowego do 
momentu naprawy pojazdu lub zakupu pojazdu po kradzieży lub jego odzyskania. 
 
Liczba punktów: 50 

Klauzula środków 
niedozwolonych 

Zakresem ubezpieczenia autocasco objęta jest odpowiedzialność za szkody w pojeździe 
podczas kierowania przez osobę w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu 
przepisów o narkomanii. 
 
Liczba punktów: 50 

 
DZIAŁ VI UBEZPIECZENIE ŚRODOWISKOWE 

§1 
Przedmiot, zakres  
i miejsce 
ubezpieczenia 

1) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody w środowisku w związku  

z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia, w tym prowadzenia 

składowiska odpadów komunalnych, w tym prac na składowisku / rekultywacyjnych,  

w związku z bezpośrednim zagrożeniem szkodą lub z wystąpieniem szkody w środowisku.  

2)  Zakresem ochrony objęte są szkody powstałe na terenie RP oraz poza terytorium RP. 

3) Ochrona obejmuje co najmniej: 

a) koszty przeprowadzenia działań naprawczych bezpośrednich i uzupełniających szkód  

w środowisku w porozumieniu z organem ochrony środowiska, 

b) koszty przeprowadzenia działań zapobiegawczych, kompensacyjnych i/lub 

naprawczych, które musi ponieść Zamawiający, 

c) koszty działań podejmowanych w związku ze zdarzeniem, działaniem lub zaniechaniem 

powodującym bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, w celu zapobieżenia 

szkodzie lub zmniejszenia szkody, w szczególności wyeliminowanie lub ograniczenie 

emisji, 

d) koszty działań podjętych w celu ograniczenia szkody w środowisku (zapobieżenia 

kolejnym szkodom i negatywnym skutkom dla zdrowia ludzi lub dalszemu osłabieniu 

funkcji elementów przyrodniczych w tym natychmiastowego, skontrolowania, 

powstrzymania, usunięcia lub ograniczenia w inny sposób zanieczyszczeń lub innych 

szkodliwych czynników), 

e) koszty wszelkich działań, w tym działań ograniczających lub tymczasowo 

podejmowanych w celu naprawy lub zastąpienia w równoważny sposób elementów 

przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy szkodzie, a także działania kompensacyjne, 

w szczególności przeprowadzenie remediacji (w szczególności poddanie gleby, ziemi i 

wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości 
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substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie 

rozprzestrzeniania się), przywracanie naturalnego ukształtowania terenu, zalesienie, 

zadrzewienie lub tworzenie skupień roślinności, reintrodukcję zniszczonych gatunków, 

prowadzące do usunięcia zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz przywrócenia równowagi 

przyrodniczej  

i walorów krajobrazowych na danym terenie. 

4) Zakresem ubezpieczenia w szczególności objęte są koszty działań zapobiegawczych oraz 

koszty działań naprawczych (podstawowych, uzupełniających, kompensacyjnych) zgodnie z 

Ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Ustawa z dnia 13 kwietnia 

2007r.). 

5) Zakresem ubezpieczenia objęte są między innymi: 

a) koszty, bez względu czy zostały nałożone na osoby objęte ubezpieczeniem, decyzją 

administracyjną, czy też osoby objęte ubezpieczeniem ponosiły te koszty samodzielnie, 

b) koszty bez względu czy zostały poniesione przez osoby objęte ubezpieczeniem w 

odniesieniu do powierzchni ziemi, wód, gruntów chronionych lub chronionych siedlisk 

przyrodniczych, powietrza pozostających w ich władaniu czy władaniu osób trzecich, 

c) szkody wyrządzone gatunkom chronionym oraz w chronionych środowiskach 

przyrodniczych, siedliskach  (szkody na różnorodności biologicznej), 

d) koszty związane z uszkodzeniami ciała, szkodami materialnymi i niematerialnymi, w 

tym szkody wynikłe z braku możliwości korzystania z rzeczy (ruchomości, 

nieruchomości),  

a także koszty odbudowy mienia zniszczonego w związku z oczyszczaniem miejsca 

wystąpienia szkody, jeśli działania takie zostały poprzedzone zgodą ubezpieczyciela, 

e) koszty związane z usuwaniem negatywnych skutków w środowisku lub szkód  

w środowisku wywołanych przez magazynowane odpady, 

f) koszty oczyszczania wynikające z emisji, która przedostanie się poza składowisko 

odpadów ,  

g) koszty ochrony prawnej. 

6) Dodatkowo zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za roszczenia i szkody  

w środowisku:  

a) powstałe wskutek osiadania gruntu, osunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące lub 

płynące, a także wskutek cofnięcia się cieczy w systemach kanalizacyjnych, 

b)  powstałe w związku z substancjami niebezpiecznymi, w tym azbestu, formaldehydu, 

produkty zawierające azbest, produkty zawierające formaldehyd, odpady  

o właściwościach niebezpiecznych, 

c)  powstałe z przechowywania substancji zmodyfikowanych genetycznie, 

d)  powstałe w gruntach własnych i należących do osób trzecich, 

e) wynikające z magazynowania odpadów, 

f) wynikające z posiadania zbiorników nadziemnych i podziemnych, w tym podziemny 

zbiornik z 2009 r., o objętości 16 m3, zlokalizowany w Toruniu, przy ul. Kociewskiej 37-

53, zwierający retentat wytworzony w instalacji odwróconej osmozy, 

podziemny zbiornik z 2009 r., o objętości 220 m3, zlokalizowany w Toruniu przy ul. 
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Kociewskiej 37-53, zbiornik retencyjny do czasowego gromadzenia odcieków ze 

składowiska, 

podziemny zbiornik z 2009 r., o objętości 1.212 m3, zlokalizowany w Toruniu przy ul. 

Kociewskiej 37-53, stanowiący zakładową podczyszczalnię ścieków, 

podziemny zbiornik z 2009 r., o powierzchni dna 460 m2, zlokalizowany w Toruniu przy 

ul. Kociewskiej 37-53, zbiornik przesiąkowo-odparowywalny do wód deszczowych. 

g) wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczającego, 

h) powstałe wskutek prowadzenia przez Ubezpieczonego lub na jego zlecenie prac 

związanych z budową, przebudową, rozbudową, montażem, remontem lub 

modernizacją, należącego do niego mienia oraz infrastruktury, 

i) powstałe wskutek prowadzenia standardowych prac na składowisku, w tym 

rekultywacji, 

j) związane z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów, w tym wskutek wypadku 

komunikacyjnego, oraz spowodowane przez przewożony ładunek, podczas 

transportu produktów i/lub odpadów, w tym szkody powstałe podczas czynności 

rozładunkowych i załadunkowych. 

7) Miejsce ubezpieczenia 

a) ZUOK – Ul. Kociewska 37 oraz ul. Kociewska 47-53 

b) Punkt zbierania elektroodpadów, leków i baterii od mieszkańców oraz chłodnia padłych 

zwierząt - ul. Grudziądzka 159 

c) PSZOK – ul. Kociewska 35 

d) PSZOK – ul. Kociewska 15-15a. 

§2 
Suma 
ubezpieczenia 

1 900 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki, w tym nie mniej niż: 

 1 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki dla składowiska odpadów, w 

odniesieniu  do obowiązku zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 125 Ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm).  

 400 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w odniesieniu  do obowiązku 

zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm), dla lokalizacji ZUOK przy ul. Kociewskiej 

37-53 w Toruniu oraz pozostałych lokalizacji, które wskaże Ubezpieczający. 

§3 
Postanowienia 
szczególne 
/modyfikacje 
OWU  
 

1) Ubezpieczyciel potwierdza, że niniejsze ubezpieczenia stanowi zabezpieczenie roszczeń  

i pokrywa odpowiedzialność zarządzającego składowiskiem zgodnie z art. 125 Ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm) w przypadku 

wystąpienia negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu 

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

(Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 z poźn. zm.). w związku z prowadzeniem składowiska 

odpadów. 

2) Polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatywnych 

skutków  

w środowisku lub szkód w środowisku, Ubezpieczyciel ureguluje zobowiązania w 

przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
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(Dz.U. 2018 poz. 992 z późn. zm), na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ww. 

Ustawy. 

3) Ubezpieczyciel potwierdza, że niniejsze ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie roszczeń 

zgodnie z art. 48a Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2018 poz. 992  

z późn. zm.). 

4) Polisa ubezpieczeniowa powinna stwierdzać, że w razie wystąpienia negatywnych 

skutków w środowisku lub szkód w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, powstałych w wyniku 

niewywiązania się przez podmiot z obowiązków określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, w tym obowiązków wynikających z posiadanego 

zezwolenia/pozwolenia zintegrowanego na przetwarzanie odpadów, lub konieczności 

usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania, 

zakład ubezpieczeniowy ureguluje zobowiązania na rzecz organu prowadzącego 

egzekucję tych obowiązków.  

5) Zakresem ubezpieczenia objęte są wypadki o charakterze nagłym, jak i stopniowym, 

możliwe do zidentyfikowania, niezamierzone i nieoczekiwane, które zaistnieją w 

określonym miejscu  

i czasie. 

6) Zakres ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe ujawnione w okresie 

ubezpieczenia, z których konieczność poniesienia kosztów została zgłoszona 

Ubezpieczycielowi/Wykonawcy na piśmie w okresie ubezpieczenia. Wszystkie koszty 

wynikające z jednego, tego samego zdarzenia lub będących we wzajemnym związku 

przyczynowym uważa się za powstałe z jednego wypadku i przyjmuje się, że miały miejsce  

w chwili pierwszego zgłoszenia konieczności ponoszenia kosztów z tego wypadku. 

7)  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody zgłoszone 

Ubezpieczycielowi/Wykonawcy na piśmie w okresie 36 miesięcy bezpośrednio 

następujących po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem że roszczenie wynika 

z wypadków ujawnionych w okresie ubezpieczenia. 

8) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe z wypadków mających miejsce 

przed datą początkową – zastosowanie ma data retroaktywna od 01.04.2015 r.  

9) Niniejsza umowa ubezpieczenia środowiskowego będzie miała charakter nadwyżkowy 

wobec  umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zadanie III). 

10) Definicje: 

a) Emisja oznacza co najmniej: uwolnienie, rozproszenie, wyciek jakichkolwiek stałych, 

ciekłych, gazowych lub termicznych środków drażniących lub zanieczyszczających, w 

tym dym, sadza, opary, wyziewy, odpady, odpady medyczne, powodujące skażenie lub 

zanieczyszczenie ziemi lub jej powierzchni, atmosfery lub jakichkolwiek wód stojących 

lub płynących, włączając zbiorniki wodne i wody gruntowe, w takich ilościach i/lub 

koncentracji, które nie występują w przyrodzie w sposób naturalny. Emisja nie 

obejmuje materii mikrobiologicznej. 

b) Przez szkodę na różnorodności biologicznej rozumie się co najmniej: rzeczywistą, 

fizyczną szkodę lub zniszczenie wód, lądu, chronionych gatunków lub naturalnych 
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siedlisk, za którą prawnie odpowiedzialny jest Zamawiający wobec Dyrektywy Unii 

Europejskiej 2004/35/CE o odpowiedzialności środowiskowej oraz/lub według 

adekwatnego ustawodawstwa krajowego, w szczególności w oparciu o Ustawę o 

zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

c) Ubezpieczony oznacza Ubezpieczającego, jak również:  

1) każdego byłego lub obecnego członka władz statutowych lub dyrektora 

Ubezpieczonego podczas wykonywania czynności w ramach swoich obowiązków;  

2) każdego pracownika podczas wykonywania czynności w ramach swoich obowiązków 

służbowych;  

3) każdego pracownika tymczasowego, osobę samozatrudnioną, podwykonawcę, 

wykonujących pracę wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego i pod jego bezpośrednim 

nadzorem;  

4) wskazany w polisie podmiot objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy 

ubezpieczenia. 

 

§4 
Franszyzy  
i udziały własne 
 

Obowiązuje wyłącznie franszyza redukcyjna w wysokości 10 000,00 zł . 

DZIAŁ VI A 
FAKULTATYWNE KLAUZULE DODATKOWE DLA CZĘŚCI VI ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE 

ŚRODOWISKOWE 

Rozszerzenie 
terytorialne poza 

RP 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody w środowisku powstałe poza terytorium RP. 

Liczba punktów: 40 

 
Klauzula daty 
retroaktywnej 

 

Zastosowanie ma data retroaktywna od 13.04.2007 r. 

Liczba punktów: 20 

Koszty przerwy w 
działalności Ubezpieczyciel obejmuje ochroną koszty przerwy w działalności, związanej ze szkodą objętą 

niniejszym ubezpieczeniem, polegające na utracie zysku (zysk netto, który Ubezpieczony 

uzyskałby, jeśli nie nastąpiłaby przerwa w działalności) lub poniesieniu zwiększonych kosztów 

działalności (koszty dodatkowe, które pozwalają ograniczyć przerwę w działalności). Limit 

odpowiedzialności: 2 000 000,00 zł. 

Liczba punktów: 40 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

           
Dane dotyczące wykonawcy: 
 
Pełna nazwa wykonawcy: 
 ........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Adres (kod, miejscowość, ulica): 
........................................................................................................................................................... 
NIP: 
........................................................................................................................................................... 
Regon: 
........................................................................................................................................................... 
Tel/fax, e-mail 
 
........................................................................................................................................................... 
Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym: 
.............................................................email.............................................................................................. 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu.”  
 

Dotyczy części I: Ubezpieczenia mienia 

 

Oferujemy: 

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, za cenę łączną: 
 
składka brutto:…....................................…zł, słownie złotych ..................................................................... 

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

(Łączna cena za realizację zamówienia w całym okresie ubezpieczenia) 

 
Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 

 
Nazwa klauzuli 

Akceptacja 
(TAK/NIE) 

Pkt. 

1. Klauzula specyfiki działalności  25 

2. Klauzula udziału w zysku  25 

3. Klauzuli szkód mechanicznych  50 

 SUMA PUNKTÓW: 100 

 
 
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli fakultatywnej proszę wpisać słowo „Tak”  w 
przypadku przyjęcia danej klauzuli lub  słowo „Nie” w przypadku braku akceptacji. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany 
zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli fakultatywnej. 
 
Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
 
Płatność składki: 
 
Składka będzie płatna jednorazowo za każdy kolejny rok polisowy, w terminie do 15 kwietnia danego roku 
polisowego 
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Dotyczy części II: Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu 

Oferujemy: 

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, za cenę łączną: 
 
składka brutto:…....................................…zł, słownie złotych ..................................................................... 

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

 
Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 

 
Nazwa klauzuli 

Akceptacja 
(TAK/NIE) 

Pkt. 

1. System all risks  15 

2. Klauzula wzrostu limitu pożarowego i ryzyk pokrewnych  15 

3. Podniesienie limitu dla ubezpieczenia ryzyka katastrofy budowlanej  5 

4.  Modyfikacja franszyzy  15 

5.  Modyfikacja Klauzuli szkód mechanicznych – podniesienie limitu  15 

6.  
Modyfikacja 
Klauzuli ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności – podniesienie limitu 

 10 

7.  Modyfikacja Klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych – podniesienie limitu  10 

8.  Podniesienie limitu dla Klauzuli sabotażu i Klauzuli aktów terroryzmu i zamieszek  5 

9.  Modyfikacja Klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia – podniesienie limitu  5 

10.  Klauzula specyfiki działalności  5 

 SUMA PUNKTÓW: 100 

 
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli fakultatywnej proszę wpisać słowo „Tak”  w 
przypadku przyjęcia danej klauzuli lub  słowo „Nie” w przypadku braku akceptacji. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany 
zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli fakultatywnej. 
 
Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
 

Dotyczy części III: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

Oferujemy: 

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, za cenę łączną: 
 
składka brutto:…....................................…zł, słownie złotych ..................................................................... 

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

 
Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 

 
Nazwa klauzuli 

Akceptacja 
(TAK/NIE) 

Pkt. 

1. Klauzula szkód stopniowych  40 

2. 
Klauzula limitu OC pracodawcy dla szkód w mieniu pracowniczym - podniesienie 
limitu 

 30 

3. Klauzula przetwarzania danych osobowych   30 

 SUMA PUNKTÓW: 100 

 
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli fakultatywnej proszę wpisać słowo „Tak”  w 
przypadku przyjęcia danej klauzuli lub  słowo „Nie” w przypadku braku akceptacji. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany 
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zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli fakultatywnej. 
 
Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
 

Dotyczy części IV: Ubezpieczenia floty 

Oferujemy: 

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, za cenę łączną: 
 
składka brutto:…....................................…zł, słownie złotych ..................................................................... 

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

 
Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 

 
Nazwa klauzuli 

Akceptacja 
(TAK/NIE) 

Pkt. 

1. Klauzula pojazdu zastępczego  50 

2. Klauzula środków niedozwolonych  50 

 SUMA PUNKTÓW: 100 

 
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli fakultatywnej proszę wpisać słowo „Tak”  w 
przypadku przyjęcia danej klauzuli lub  słowo „Nie” w przypadku braku akceptacji. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany 
zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli fakultatywnej. 
 
Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
 

Dotyczy części V: Ubezpieczenie szkód w środowisku 

Oferujemy: 

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, za cenę łączną: 
 
składka brutto:…....................................…zł, słownie złotych ..................................................................... 

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

 
Akceptujemy następujące klauzule fakultatywne: 

 
Nazwa klauzuli 

Akceptacja 
(TAK/NIE) 

Pkt. 

1. Rozszerzenie terytorialne poza RP  40 

2. Klauzula daty retroaktywnej  20 

3. Koszty przerwy w działalności  40 

 SUMA PUNKTÓW: 100 

 
W kolumnie „Akceptacja” w wierszu dotyczącym akceptowanej klauzuli fakultatywnej proszę wpisać słowo „Tak”  w 
przypadku przyjęcia danej klauzuli lub  słowo „Nie” w przypadku braku akceptacji. Brak słowa „Tak” lub „Nie” uznany 
zostanie jako niezaakceptowanie danej klauzuli fakultatywnej. 
 
Okres wykonania zamówienia: 12 miesięcy 
 
 
 

Dotyczy wszystkich części 
 
I. Oświadczamy, że: 
1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 
2) zdobyliśmy konieczne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz przygotowania i złożenia oferty, 
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3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, 

4) W przypadku wybrania naszej oferty umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na warunkach ubezpieczenia 
określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia” zgodnie z wypełnionym Formularzem 
Oferty i Załącznikami do Formularza Oferty oraz „wzorze umowy” w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego. W pozostałych kwestiach będą miały zastosowanie Ogólne Warunki Ubezpieczenia, które 
przedłożymy przed podpisaniem umowy: (podać rodzaj warunków ubezpieczenia i datę uchwalenia/wejścia  
w życie) 
Część I: 
 1.   OWU .............................................................................................................. 
 2.   OWU .............................................................................................................. 

 Część II: 
 1.   OWU .............................................................................................................. 
 2.   OWU .............................................................................................................. 

 Część III: 
 1.   OWU .............................................................................................................. 
 2.   OWU .............................................................................................................. 

 Część IV: 
 1.   OWU .............................................................................................................. 
 2.   OWU .............................................................................................................. 

 Część V: 
 1.   OWU .............................................................................................................. 
 2.   OWU .............................................................................................................. 
 

5) wyrażamy zgodę na: 
a) ratalną płatność składki, 
b) przyjęcie do ochrony wszystkich miejsc prowadzenia działalności, 
c) przyjęcie wszystkich warunków wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych ryzyk 

ubezpieczeniowych wymienionych w załącznikach do specyfikacji. 
d) na wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok. W takim przypadku składka roczna rozliczana będzie „co do 

dnia ” za faktyczny okres ochrony. Nie ma zastosowania składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej. 
6) Dotyczy wykonawców działających w formie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych*. 

Składając ofertę ubezpieczenia w niniejszym postępowaniu oświadczam/-y, że: 
 w naszym statucie przewidujemy możliwość ubezpieczania osób nie będących członkami towarzystwa; 
 Zamawiający  nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu straty towarzystwa przez wnoszenie 

dodatkowej składki ubezpieczeniowej w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 111 ust. 2 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

 składka przypisana Zamawiającemu w okresie realizacji zamówienia mieści się w 10% składki 
przypisanej towarzystwu przypadającej na osoby nie będące członkami towarzystwa, zgodnie z art. 111 
ust. 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej. 

7) Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
1
 wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 
publicznego w niniejszym postępowaniu.

2
 

 
      
* - niepotrzebne skreślić 
 
 

 
II. Informacja na temat podwykonawstwa (jeżeli dotyczy): 
 
Wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcy -  tak/nie* 
* zaznaczyć właściwe 
 
Wykonawca przewiduje powierzenie części zamówienia podwykonawcy w zakresie: 
 
……………………………… 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy ………………… 

                                                 
1
 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
2
 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 
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III. informacja dla celów statystycznych 
 
 Oświadczam, że *: 

- Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem  

- Wykonawca jest z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej  

- Wykonawca jest z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej  

* zaznaczyć właściwe  

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.              
 
 
 
Zastrzeżenie:  
Załączniki nr  …………………………………………………. nie mogą być udostępnione, 
ponieważ zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
 
 
 
 
 
 
 

(......................................) 
Podpis(podpisy) osoby(osób) upoważnionej(ych)  

do reprezentowania wykonawcy 
 
______________, dnia ____________2019 r. 



 
Zał. Nr 3 – oświadczenie – warunki udziału 
Nr sprawy: KU/ZP-04/2019 

Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 

 

Wykonawca: 

……………………………………………………… 

 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. kompleksowe 

ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu. oświadczam, co 

następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w pkt. VIII.1.2) 

SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 



 
Zał. Nr 3 – oświadczenie – warunki udziału 
Nr sprawy: KU/ZP-04/2019 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w pkt. VIII.1.2) SIWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono 

warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..,w 

następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni 

zakres dla wskazanego podmiotu).  

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       …………………………………………(podpis) 
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Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 

 

 
 

Wykonawca: 

 

………………………………………………………… 

reprezentowany przez: 

 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 

reprezentacji) 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 

 

 

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.  

 

       ………………………………………… 
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(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-

20).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp 

podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a 

także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e 

podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………..….……(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w 

zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 
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       ………………………………………… 

(podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r. 

 

       ………………………………………… 

(podpis) 



Nr sprawy: KU/ZP-04/2019 

 

 

1 

 

Załącznik nr 5a – wzór umowy 
 

UMOWA  

kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

 Sp. z o.o. w Toruniu. 

Część I zamówienia - Ubezpieczenia mienia 

 

zawarta w dniu ……………………… w ……………,  

pomiędzy: 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Zamawiającym 

oraz 

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą.  

W przypadku wykonawców występujących wspólnie: 

Konsorcjum w składzie: 

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem Wiodącym, 

i  

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem. 

Które to Konsorcjum zwane jest dalej  Wykonawcą 

 

Przy udziale brokera ubezpieczeniowego Mentor SA w Toruniu, zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 

maja 1994 r., nr 475, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031423, o opłaconym 

w całości kapitale zakładowym w wysokości 784 628 zł 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie, określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w ramach ubezpieczeń: 

 

a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (PD),  

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EE), 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia w 

zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku udziału podwykonawców w zakresie innym niż 

ochrona ubezpieczeniowa,  wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia 

(czynności), którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania 

Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 

 

3. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego działa Broker, który każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski o 

wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych umów 

ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia. 

 

§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Ubezpieczenia  poszczególnych ryzyk obejmują okres 12 miesięcy. Okres ubezpieczenia: od 

01.04.2019 r. do 31.03.2020r. 

 

POLISY 

§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 

ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczeniowych nie później niż w terminie do 5 

dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 

wystawienie noty pokrycia – przekazanej do wiadomości Zamawiającego w formie mailowej na adres 

sekretariat@mpo.torun.pl lub pisemnej na adres.: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. 

Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. 

                 .  

SKŁADKA 

§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci łączną składkę ubezpieczeniową wysokości 

................................. zł (słownie złotych..............................................................).  

 

§ 6 

1. Składka płatna na podstawie polis wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę  -  za dany 

okres ubezpieczenia składka będzie płatna czterech równych ratach: 

 

a) I rata – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony, 

b) II rata – do 15 lipca 2019 r., 

c) III rata – do 15 października 2019 r., 

d) IV rata – do 15 stycznia 2020 r. 

 

2. Składka płatna jest na rachunek bankowy Wykonawcy określony w polisach. 
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3. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

§ 8 

 

1.  Warunki szczególne mające zastosowanie do niniejszej umowy określone zostały w treści Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

b) Oferta złożona przez Wykonawcę  

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy 

d) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

 

3. Jeżeli załączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w 

SIWZ lub ofercie, za wiążące uznaje się warunki określone w SIWZ lub ofercie, chyba że 

postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są korzystniejsze dla Zamawiającego niż zapisy 

SIWZ lub oferty. 

4. Wykonawca: 
a)  zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach oraz 

całokształt prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego, 
b)  przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione  

w załącznikach do specyfikacji, 
c)  gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania 

zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 

d) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej  
z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia, 

e) akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za 

faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania 
składki minimalnej z polisy, 

f)  zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej. 
 

 

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia  od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację  Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

c) Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z  niniejszej umowy.  

3.   Odstąpienie lub rozwiązanie  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4.   Zamawiającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 

sytuacjach:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków 

na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz 

dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na 

raty, 

b) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w 

przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub 

likwidacji; 

c) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w 

przypadku zmiany wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie; z zachowaniem 

dotychczasowych stawek z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w 

przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 

e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 

f) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,  

 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić, w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług 

4. Wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadkach wymienionych w ust. 3 niniejszej Umowy 
wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku. 

5. W terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 4 niniejszej Umowy 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego dodatkowe uzasadnienie i/lub uzupełnienie 
wniosku oraz o przedłożenie dokumentów niezbędnych do oceny czy zmiany o których mowa w ust. 3  
mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od doręczenia Zamawiającemu wniosku, a w 
przypadku przesyłania dokumentacji uzupełniającej, od daty doręczenia ostatniego dokumentu 
uzupełniającego wniosek, zajmie stanowisko w sprawie wniosku Wykonawcy. 

 

 

KOASEKURACJA 

§ 11 

1. W przypadku wspólnego  występowania Wykonawców (koasekuracja), Koasekurator Wiodący 

przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie 

uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

2. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Wiodącego w całości lub w części w 

stosunku do Zamawiającego, jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. 

3. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi Wiodącemu ze skutkiem 

wobec pozostałych Koasekuratorów. 

4. Gdziekolwiek w polisie/ofercie/umowie lub powołanych ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia użyty będzie zwrot „Ubezpieczyciel" lub przywołana firma Koasekuratora Wiodącego, 
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zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

5. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Wiodącego ze 

skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

6. Wszelkie ewentualne dodatki do polis (aneksy, rozliczenia itp.) będą wystawiane przez 

Koasekuratora Wiodącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

 

WSPÓŁPRACA, LIKWIDACJA SZKÓD 

§ 12 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę w trakcie realizacji postanowień niniejszej 

umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego : …………………………………. 

b. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………. 

c. Ze strony Brokera :………………………………………………. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Brokera, drogą e-mailową bądź pisemnie o bieżącym 

stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 

a. o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 

b.  na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia , 

c. o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania 

o jego wysokości. 

d. o innych  istotnych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 13 

1. Strony Umowy są zobowiązane do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, jakie 

uzyskały w związku z realizacją Umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i 

przekazywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zakresie danych 

osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że bez jego pisemnej zgody Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu Umowy. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Oferta wykonawcy 

 

 

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

              Wykonawca                       Zamawiający 
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Załącznik nr 5b – wzór umowy 
 

UMOWA  

kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
 Sp. z o.o. w Toruniu. 

 

Część II zamówienia - Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu 

 

zawarta w dniu ……………………… w ……………,  

pomiędzy: 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Zamawiającym 

oraz 

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

reprezentowanym przez: 

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

……………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej Wykonawcą.  

W przypadku wykonawców występujących wspólnie: 

Konsorcjum w składzie: 

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem Wiodącym, 

i  

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem. 

Które to Konsorcjum zwane jest dalej  Wykonawcą 

 

Przy udziale brokera ubezpieczeniowego Mentor SA w Toruniu, zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 

maja 1994 r., nr 475, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031423, o opłaconym 

w całości kapitale zakładowym w wysokości 784 628 zł 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia mienie, określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w ramach ubezpieczeń: 

 

a) ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (OG), 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia w 

zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku udziału podwykonawców w zakresie innym niż 

ochrona ubezpieczeniowa,  wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia 

(czynności), którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania 

Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 

 

3. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego działa Broker, który każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski o 

wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych umów 

ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia. 

 

§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Ubezpieczenia  poszczególnych ryzyk obejmują okres 12 miesięcy. Okres ubezpieczenia: od 

01.04.2019 r. do 31.03.2020r. 

 

POLISY 

§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 

ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczeniowych nie później niż w terminie do 5 

dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 

wystawienie noty pokrycia – przekazanej do wiadomości Zamawiającego w formie mailowej na adres 

sekretariat@mpo.torun.pl lub pisemnej na adres.: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. 

Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. 

 

                 .  

SKŁADKA 

§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci łączną składkę ubezpieczeniową wysokości 

................................. zł (słownie złotych..............................................................).  

 

§ 6 

1. Składka płatna na podstawie polis wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę  -  za dany 

okres ubezpieczenia składka będzie płatna czterech równych ratach: 

 

a) I rata – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony, 

b) II rata – do 15 lipca 2019 r., 

c) III rata – do 15 października 2019 r., 

d) IV rata – do 15 stycznia 2020 r. 

 

2. Składka płatna jest na rachunek bankowy Wykonawcy określony w polisach. 
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3. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

§ 8 

 

1.  Warunki szczególne mające zastosowanie do niniejszej umowy określone zostały w treści Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

b) Oferta złożona przez Wykonawcę  

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy 

d) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

 

3. Jeżeli załączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w 

SIWZ lub ofercie, za wiążące uznaje się warunki określone w SIWZ lub ofercie, chyba że 

postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są korzystniejsze dla Zamawiającego niż zapisy 

SIWZ lub oferty. 

4. Wykonawca: 
a)  zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach oraz 

całokształt prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego, 

b)  przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione  
w załącznikach do specyfikacji, 

c)  gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania 

zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 
d) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej  

z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia, 

e) akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za 
faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania 
składki minimalnej z polisy, 

f)  zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej. 

 

 

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia  od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację  Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

c) Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z  niniejszej umowy.  

3.   Odstąpienie lub rozwiązanie  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4.   Zamawiającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 

sytuacjach:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków 

na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz 

dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na 

raty, 

b) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w 

przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub 

likwidacji; 

c) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w 

przypadku zmiany wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie; z zachowaniem 

dotychczasowych stawek z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w 

przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 

e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 

f) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,  

 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić, w przypadku zmian stawki 

podatku od towarów i usług, 

4. Wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadkach wymienionych w ust. 3 niniejszej Umowy 
wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku. 

5. W terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 4 niniejszej Umowy 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego dodatkowe uzasadnienie i/lub uzupełnienie 
wniosku oraz o przedłożenie dokumentów niezbędnych do oceny czy zmiany o których mowa w ust. 3  
mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od doręczenia Zamawiającemu wniosku, a w 
przypadku przesyłania dokumentacji uzupełniającej, od daty doręczenia ostatniego dokumentu 
uzupełniającego wniosek, zajmie stanowisko w sprawie wniosku Wykonawcy. 

 

 

KOASEKURACJA 

§ 11 

1. W przypadku wspólnego  występowania Wykonawców (koasekuracja), Koasekurator Wiodący 

przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie 

uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

2. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Wiodącego w całości lub w części w 

stosunku do Zamawiającego, jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. 

3. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi Wiodącemu ze skutkiem 

wobec pozostałych Koasekuratorów. 

4. Gdziekolwiek w polisie/ofercie/umowie lub powołanych ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia użyty będzie zwrot „Ubezpieczyciel" lub przywołana firma Koasekuratora Wiodącego, 
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zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

5. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Wiodącego ze 

skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

6. Wszelkie ewentualne dodatki do polis (aneksy, rozliczenia itp.) będą wystawiane przez 

Koasekuratora Wiodącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

 

WSPÓŁPRACA, LIKWIDACJA SZKÓD 

§ 12 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę w trakcie realizacji postanowień niniejszej 

umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego : …………………………………. 

b. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………. 

c. Ze strony Brokera :………………………………………………. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Brokera, drogą e-mailową bądź pisemnie o bieżącym 

stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 

a. o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 

b.  na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia , 

c. o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania 

o jego wysokości. 

d. o innych  istotnych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 13 

1. Strony Umowy są zobowiązane do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, jakie 

uzyskały w związku z realizacją Umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i 

przekazywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zakresie danych 

osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że bez jego pisemnej zgody Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu Umowy. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Oferta wykonawcy 

 

 

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

              Wykonawca                       Zamawiający 
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Załącznik nr 5c – wzór umowy 
 

UMOWA  

kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

 Sp. z o.o. w Toruniu. 

 

Część III zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej: 

 

zawarta w dniu ……………………… w ……………,  

pomiędzy: 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Zamawiającym 

oraz 

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą.  

W przypadku wykonawców występujących wspólnie: 

Konsorcjum w składzie: 

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem Wiodącym, 

i  

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem. 

Które to Konsorcjum zwane jest dalej  Wykonawcą 

 

Przy udziale brokera ubezpieczeniowego Mentor SA w Toruniu, zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 

maja 1994 r., nr 475, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031423, o opłaconym 

w całości kapitale zakładowym w wysokości 784 628 zł 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia OC określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w ramach ubezpieczeń: 

 

a)  ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności  

i posiadanego mienia (OC), 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia w 

zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku udziału podwykonawców w zakresie innym niż 

ochrona ubezpieczeniowa,  wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia 

(czynności), którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania 

Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 

 

3. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego działa Broker, który każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski o 

wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych umów 

ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia. 

 

§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Ubezpieczenia  poszczególnych ryzyk obejmują okres 12 miesięcy. Okres ubezpieczenia: od 

01.04.2019 r. do 31.03.2020r. 

 

POLISY 

§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 

ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczeniowych nie później niż w terminie do 5 

dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 

wystawienie noty pokrycia – przekazanej do wiadomości Zamawiającego w formie mailowej na adres 

sekretariat@mpo.torun.pl lub pisemnej na adres.: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. 

Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. 

                 .  

SKŁADKA 

§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci łączną składkę ubezpieczeniową wysokości 

................................. zł (słownie złotych..............................................................).  

 

§ 6 

1. Składka płatna na podstawie polis wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę  -  za dany 

okres ubezpieczenia składka będzie płatna czterech równych ratach: 

 

a) I rata – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony, 

b) II rata – do 15 lipca 2019 r., 

c) III rata – do 15 października 2019 r., 

d) IV rata – do 15 stycznia 2020 r. 

 

2. Składka płatna jest na rachunek bankowy Wykonawcy określony w polisach. 
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3. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

§ 8 

 

1.  Warunki szczególne mające zastosowanie do niniejszej umowy określone zostały w treści Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

b) Oferta złożona przez Wykonawcę  

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy 

d) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

 

3. Jeżeli załączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w 

SIWZ lub ofercie, za wiążące uznaje się warunki określone w SIWZ lub ofercie, chyba że 

postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są korzystniejsze dla Zamawiającego niż zapisy 

SIWZ lub oferty. 

4. Wykonawca: 
a) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione  

w załącznikach do specyfikacji, 
b) zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej. 

 

 

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia  od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację  Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

c) Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z  niniejszej umowy.  

3.   Odstąpienie lub rozwiązanie  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.   Zamawiającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 

sytuacjach:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków 

na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz 

dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na 

raty, 

b) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w 

przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub 

likwidacji; 

c) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w 

przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 

d) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 

e) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,  

 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić, w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług, 

 

4. Wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadkach wymienionych w ust. 3 niniejszej Umowy 
wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku. 

5. W terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 4 niniejszej Umowy 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego dodatkowe uzasadnienie i/lub uzupełnienie 
wniosku oraz o przedłożenie dokumentów niezbędnych do oceny czy zmiany o których mowa w ust. 3  
mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od doręczenia Zamawiającemu wniosku, a w 
przypadku przesyłania dokumentacji uzupełniającej, od daty doręczenia ostatniego dokumentu 
uzupełniającego wniosek, zajmie stanowisko w sprawie wniosku Wykonawcy. 

 

 

KOASEKURACJA 

§ 11 

1. W przypadku wspólnego  występowania Wykonawców (koasekuracja), Koasekurator Wiodący 

przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie 

uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

2. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Wiodącego w całości lub w części w 

stosunku do Zamawiającego, jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. 

3. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi Wiodącemu ze skutkiem 

wobec pozostałych Koasekuratorów. 

4. Gdziekolwiek w polisie/ofercie/umowie lub powołanych ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia użyty będzie zwrot „Ubezpieczyciel" lub przywołana firma Koasekuratora Wiodącego, 

zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

5. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Wiodącego ze 

skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

6. Wszelkie ewentualne dodatki do polis (aneksy, rozliczenia itp.) będą wystawiane przez 

Koasekuratora Wiodącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

 

WSPÓŁPRACA, LIKWIDACJA SZKÓD 

§ 12 
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1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę w trakcie realizacji postanowień niniejszej 

umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego : …………………………………. 

b. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………. 

c. Ze strony Brokera :………………………………………………. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Brokera, drogą e-mailową bądź pisemnie o bieżącym 

stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 

a. o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 

b.  na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia , 

c. o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania 

o jego wysokości. 

d. o innych  istotnych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 13 

1. Strony Umowy są zobowiązane do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, jakie 

uzyskały w związku z realizacją Umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i 

przekazywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zakresie danych 

osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że bez jego pisemnej zgody Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu Umowy. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Oferta wykonawcy 

 

 

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

              Wykonawca                       Zamawiający 
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Załącznik nr 5d – wzór umowy 
 

UMOWA  

kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

 Sp. z o.o. w Toruniu. 

 

Cześć IV zamówienia - Ubezpieczenia floty 

 

zawarta w dniu ……………………… w ……………,  

pomiędzy: 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Zamawiającym 

oraz 

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą.  

W przypadku wykonawców występujących wspólnie: 

Konsorcjum w składzie: 

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem Wiodącym, 

i  

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem. 

Które to Konsorcjum zwane jest dalej  Wykonawcą 

 

Przy udziale brokera ubezpieczeniowego Mentor SA w Toruniu, zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 

maja 1994 r., nr 475, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031423, o opłaconym 

w całości kapitale zakładowym w wysokości 784 628 zł 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do ubezpieczenia flotę pojazdów, określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w ramach ubezpieczeń: 

 

a) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC 

PPM),  

b) ubezpieczenie autocasco (AC),  

c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów  

w związku z ruchem pojazdów (NNW),  

d) ubezpieczenie assistance (ASS), 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia w 

zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku udziału podwykonawców w zakresie innym niż 

ochrona ubezpieczeniowa,  wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia 

(czynności), którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania 

Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 

 

3. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego działa Broker, który każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski o 

wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych umów 

ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia. 

 

§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Ubezpieczenia  poszczególnych ryzyk obejmują okres 12 miesięcy. Okres ubezpieczenia: od 

01.04.2019 r. przy czym maksymalny okres ubezpieczenia poszczególnych pojazdów określa się do 30 

marca 2021r. 

 

POLISY 

§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 

ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczeniowych nie później niż w terminie do 5 

dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 

wystawienie noty pokrycia – przekazanej do wiadomości Zamawiającego w formie mailowej na adres 

sekretariat@mpo.torun.pl lub pisemnej na adres.: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. 

Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. 

                 .  

SKŁADKA 

§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci łączną składkę ubezpieczeniową wysokości 

................................. zł (słownie złotych..............................................................).  

 

§ 6 

 

1. Składki ubezpieczeniowe z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych będą płatne jednorazowo w terminie 14 

dni od początku okresu ubezpieczenia danego pojazdu. 
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. 

 

2. Składka płatna jest na rachunek bankowy Wykonawcy określony w polisach. 

3. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

 

§ 7 

Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

§ 8 

 

1.  Warunki szczególne mające zastosowanie do niniejszej umowy określone zostały w treści Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

b) Oferta złożona przez Wykonawcę  

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy 

d) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

 

3. Jeżeli załączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w 

SIWZ lub ofercie, za wiążące uznaje się warunki określone w SIWZ lub ofercie, chyba że 

postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są korzystniejsze dla Zamawiającego niż zapisy 

SIWZ lub oferty. 

4. Wykonawca: 

a)  zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach oraz 
całokształt prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego, 

b)  przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione  

w załącznikach do specyfikacji, 
c)  gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania 

zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 

d) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej  
z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia, 

e) akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za 
faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania 

składki minimalnej z polisy, 
f)  zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej. 

 

 

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia  od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację  Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 
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c) Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z  niniejszej umowy.  

3.   Odstąpienie lub rozwiązanie  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.   Zamawiającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 

 

ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 

sytuacjach:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków 

na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz 

dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na 

raty, 

b) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w 

przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub 

likwidacji; 

c) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia; w 

przypadku zmiany wartości/ilości majątku, doubezpieczenia mienia po szkodzie; z zachowaniem 

dotychczasowych stawek z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

d) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w 

przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 

e) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 

f) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,  

 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić, w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług, 

4. Wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadkach wymienionych w ust. 3 niniejszej Umowy 
wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku. 

5. W terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 4 niniejszej Umowy 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego dodatkowe uzasadnienie i/lub uzupełnienie 
wniosku oraz o przedłożenie dokumentów niezbędnych do oceny czy zmiany o których mowa w ust. 3  
mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od doręczenia Zamawiającemu wniosku, a w 
przypadku przesyłania dokumentacji uzupełniającej, od daty doręczenia ostatniego dokumentu 
uzupełniającego wniosek, zajmie stanowisko w sprawie wniosku Wykonawcy. 

 

 

KOASEKURACJA 

§ 11 

1. W przypadku wspólnego  występowania Wykonawców (koasekuracja), Koasekurator Wiodący 

przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie 

uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

2. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Wiodącego w całości lub w części w 

stosunku do Zamawiającego, jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. 

3. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi Wiodącemu ze skutkiem 
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wobec pozostałych Koasekuratorów. 

4. Gdziekolwiek w polisie/ofercie/umowie lub powołanych ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia użyty będzie zwrot „Ubezpieczyciel" lub przywołana firma Koasekuratora Wiodącego, 

zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

5. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Wiodącego ze 

skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

6. Wszelkie ewentualne dodatki do polis (aneksy, rozliczenia itp.) będą wystawiane przez 

Koasekuratora Wiodącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

 

WSPÓŁPRACA, LIKWIDACJA SZKÓD 

§ 12 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę w trakcie realizacji postanowień niniejszej 

umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego : …………………………………. 

b. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………. 

c. Ze strony Brokera :………………………………………………. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Brokera, drogą e-mailową bądź pisemnie o bieżącym 

stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 

a. o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 

b.  na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia , 

c. o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania 

o jego wysokości. 

d. o innych  istotnych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 13 

1. Strony Umowy są zobowiązane do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, jakie 

uzyskały w związku z realizacją Umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i 

przekazywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zakresie danych 

osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że bez jego pisemnej zgody Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu Umowy. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Oferta wykonawcy 

 

 

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

              Wykonawca                       Zamawiający 
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Załącznik nr 5e – wzór umowy 
 

UMOWA  

kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

 Sp. z o.o. w Toruniu. 

 

Cześć V zamówienia - Ubezpieczenie szkód w środowisku 

 

zawarta w dniu ……………………… w ……………,  

pomiędzy: 

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

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Zamawiającym 

oraz 

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

reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej Wykonawcą.  

W przypadku wykonawców występujących wspólnie: 

Konsorcjum w składzie: 

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem Wiodącym, 

i  

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

reprezentowanym przez:…………………………………………………………………………  

zwanym dalej Koasekuratorem. 

Które to Konsorcjum zwane jest dalej  Wykonawcą 

 

Przy udziale brokera ubezpieczeniowego Mentor SA w Toruniu, zezwolenie Ministra Finansów z dnia 31 

maja 1994 r., nr 475, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000031423, o opłaconym 

w całości kapitale zakładowym w wysokości 784 628 zł 
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PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia szkód w środowisku określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w ramach ubezpieczeń: 

 

a)     ubezpieczenie szkód w środowisku. 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców przy realizacji przedmiotowego zamówienia w 

zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku udziału podwykonawców w zakresie innym niż 

ochrona ubezpieczeniowa,  wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia 

(czynności), którą zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania 

Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje przedmiotowe zamówienie sam. 

 

3. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego działa Broker, który każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski o 

wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, potwierdzających zawarcie poszczególnych umów 

ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia. 

 

§ 2 

Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony na okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Ubezpieczenia  poszczególnych ryzyk obejmują okres 12 miesięcy. Okres ubezpieczenia: od 

01.04.2019 r. do 31.03.2020r. 

 

POLISY 

§ 3 

Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis 

ubezpieczeniowych zgodnych z ofertą złożoną Zamawiającemu. 

 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia polis ubezpieczeniowych nie później niż w terminie do 5 

dni od początku okresu ubezpieczenia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Do czasu wystawienia polis ubezpieczeniowych, Wykonawca potwierdza fakt udzielania ochrony poprzez 

wystawienie noty pokrycia – przekazanej do wiadomości Zamawiającego w formie mailowej na adres 

sekretariat@mpo.torun.pl lub pisemnej na adres.: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. 

Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. 

                 .  

SKŁADKA 

§ 5 

Za udzieloną ochronę Zamawiający zapłaci łączną składkę ubezpieczeniową wysokości 

................................. zł (słownie złotych..............................................................).  

 

§ 6 

1. Składka płatna na podstawie polis wystawionych i dostarczonych przez Wykonawcę  -  za dany 

okres ubezpieczenia składka będzie płatna czterech równych ratach: 

 

a) I rata – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia ochrony, 

b) II rata – do 15 lipca 2019 r., 

c) III rata – do 15 października 2019 r., 

d) IV rata – do 15 stycznia 2020 r. 

 

2. Składka płatna jest na rachunek bankowy Wykonawcy określony w polisach. 

3. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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§ 7 

Nieopłacenie przez Zamawiającego raty składki z polisy w terminie przewidzianym w § 6 bądź w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje ustania odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE 

§ 8 

 

1.  Warunki szczególne mające zastosowanie do niniejszej umowy określone zostały w treści Specyfikacji  

Istotnych Warunków Zamówienia. 

2.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie w podanej kolejności: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

b) Oferta złożona przez Wykonawcę  

c) Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy 

d) obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Prawa zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

 

3. Jeżeli załączone Ogólne Warunki Ubezpieczenia odbiegają od warunków ubezpieczenia określonych w 

SIWZ lub ofercie, za wiążące uznaje się warunki określone w SIWZ lub ofercie, chyba że 

postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są korzystniejsze dla Zamawiającego niż zapisy 

SIWZ lub oferty. 

4. Wykonawca: 
a)  zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach oraz 

całokształt prowadzonej działalności przez Ubezpieczonego, 
b)  przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione  

w załącznikach do specyfikacji, 
c)  gwarantuje niezmienność stawek wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania 

zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 
d) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej  

z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia, 

e) akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczeniem składki co do dnia za 

faktyczny okres ochrony, wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania 
składki minimalnej z polisy, 

f)  zobowiązuje się do pisemnego informowania Brokera o każdej decyzji odszkodowawczej. 
 

 

ODSTĄPIENIE, ROZWIĄZANIE UMOWY 

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia  od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy w tym wypadku 

może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, w przypadku gdy: 

a) zostanie złożony wniosek o upadłość lub likwidację  Wykonawcy, 

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji zamówienia bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie. 

c) Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z  niniejszej umowy.  

3.   Odstąpienie lub rozwiązanie  umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.   Zamawiającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej. 
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ZMIANY UMOWY 

§ 10 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia niżej wymienionych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w 

sytuacjach:  

a) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki; w przypadku braku środków 

na zapłatę składek przez Zamawiającego w terminie przewidzianym w umowie oraz 

dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na 

raty, 

b) zmiany dotyczące liczby jednostek organizacyjnych Zamawiającego i ich formy prawnej, w 

przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub 

likwidacji; 

c) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy; w 

przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie 

przewidzianego wcześniej w specyfikacji, 

d) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU 

Wykonawcy za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy, 

e) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych,  

 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić, w przypadku zmiany 

stawki podatku od towarów i usług, 

 

4. Wprowadzenie zmian w zawartej umowie w przypadkach wymienionych w ust. 3 niniejszej Umowy 
wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku. 

5. W terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 4 niniejszej Umowy 
Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego dodatkowe uzasadnienie i/lub uzupełnienie 
wniosku oraz o przedłożenie dokumentów niezbędnych do oceny czy zmiany o których mowa w ust. 3  
mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający w formie pisemnej, w terminie 1 miesiąca od doręczenia Zamawiającemu wniosku, a w 
przypadku przesyłania dokumentacji uzupełniającej, od daty doręczenia ostatniego dokumentu 
uzupełniającego wniosek, zajmie stanowisko w sprawie wniosku Wykonawcy. 

 

 

KOASEKURACJA 

§ 11 

1. W przypadku wspólnego  występowania Wykonawców (koasekuracja), Koasekurator Wiodący 

przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o uznaniu lub odmowie 

uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

2. Uznanie lub odmowa uznania roszczenia przez Koasekuratora Wiodącego w całości lub w części w 

stosunku do Zamawiającego, jest równoznaczna z decyzją pozostałych Koasekuratorów. 

3. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie dokonywana Koasekuratorowi Wiodącemu ze skutkiem 

wobec pozostałych Koasekuratorów. 

4. Gdziekolwiek w polisie/ofercie/umowie lub powołanych ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia użyty będzie zwrot „Ubezpieczyciel" lub przywołana firma Koasekuratora Wiodącego, 

zapis taki będzie rozumiany jako odnoszący się do wszystkich Koasekuratorów. 

5. Obowiązki informacyjne Ubezpieczającego będą realizowane wobec Koasekuratora Wiodącego ze 

skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 
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6. Wszelkie ewentualne dodatki do polis (aneksy, rozliczenia itp.) będą wystawiane przez 

Koasekuratora Wiodącego ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. 

 

WSPÓŁPRACA, LIKWIDACJA SZKÓD 

§ 12 

1. Osobami odpowiedzialnymi za bieżącą współpracę w trakcie realizacji postanowień niniejszej 

umowy są: 

a. ze strony Zamawiającego : …………………………………. 

b. Ze strony Wykonawcy: ………………………………………. 

c. Ze strony Brokera :………………………………………………. 

 

2. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Brokera, drogą e-mailową bądź pisemnie o bieżącym 

stanie procesu likwidacji zgłoszonych szkód, tzn.: 

a. o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody w ciągu 3 dni od zgłoszenia, 

b.  na jakim etapie jest zgłoszona szkoda w ciągu 30 dni od jej zgłoszenia , 

c. o zakończeniu likwidacji szkody i zajętym stanowisku, a w przypadku wypłaty odszkodowania 

o jego wysokości. 

d. o innych  istotnych aspektach związanych z likwidacją szkody Zamawiającego. 

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 13 

1. Strony Umowy są zobowiązane do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych i informacji, jakie 

uzyskały w związku z realizacją Umowy bez względu na sposób i formę ich utrwalenia i 

przekazywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w zakresie danych 

osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej, z zastrzeżeniem postanowień ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). 

2. Zamawiający zastrzega sobie, że bez jego pisemnej zgody Wykonawca nie może dokonać cesji 

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu Umowy. 

3. Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Załączniki: 

Oferta wykonawcy 

 

 

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

              Wykonawca                       Zamawiający 



Nr sprawy: KU/ZP-04/2019 

 

1 

 

Załącznik nr 6 - oświadczenie – grupa kapitałowa 
 
Zamawiający: 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
87-100 Toruń 

 
 
Wykonawca: 
…………………………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, , KRS) 

reprezentowany przez: 
…………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP 

dot.:  Kompleksowe ubezpieczenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu 

Oświadczam, że firma, którą reprezentuję1: 

1)  nie należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

2)  należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów, z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu: 

a) …………………………………………………………………………………………………………… 

b) …………………………………………………………………………………………………………… 
c)   ..…….……………………………………………………………………………………………………. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

                  ………………………………………… 

(podpis) 

UWAGA! 
Oświadczenia nie należy załączać do oferty. 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 

                                                 
1  Należy zaznaczyć odpowiednio. 



Załącznik nr 7 - wykaz mienia

Nr sprawy: KU/ZP-04/2019

ZAŁĄCZNIK DO UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

  STAN NA 30.11.2018

Grudziądzka

Grupa I - II 3 490 112,20

Grupa III - VIII 6 679 085,29

10 169 197,49

 grupa I

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego wartość brutto

1. 535 magazyn inwestycyjny - wywóz 31 306,28

2. 579 warsztat pomocniczy 491 477,66

3. 580 budynek techniczny 113 413,97

4. 626 magazyn olejów i smarów 31 652,32

5. 628 warsztat główny 868 089,62

6. 629 budynek administracyjno-socjalny 611 612,00

7. 659 garaż halowy AZ 188 224,47

8. 955 garaż halowy - wydzielony z 659 423 848,58

9. 2277 wiata magazyn soli 419 127,00

10. 2478 PSZOK Dwernickiego - wiata 65 049,05

3 243 800,95

 grupa II

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego wartość brutto

1. 586 wodociąg 56 945,84

2. 587 sieć kanalizacyjna 104 542,82

3. 588 sieć cieplna 84 822,59

246 311,25

 grupa IV

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego wartość brutto

1. 2006 sprężarka śrubowa - warsztat rok 2005 23 400,00

2. 2015 drukarka sieciowa Gestetner - BOK 2005 3 749,00

3. 2026 niszczarka HSM FA 400 -2006 do niszczenia dokumentów 43 170,00

4. 2029 kontener chłodniczy - 2006 do przechowywania padłych zwierz 35 000,00

5. 2084 drukarka laserowa - 2007 warsztat 3 130,00

6. 2276 serwer Fujitsu RX30056 - 2011 OGZ 27 300,00

7. 2285 drukarka laserowa Ricoch SP 5210 - 2012 zbyt 4 490,00

8. 2286 drukarka laserowa Ricoch SP 5210 - 2012 zbyt 4 490,00

9. 2289 serwer Dell Power Edge T110 - 2016 OGZ 3 899,00

148 628,00

 grupa V

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego wartość brutto

1. 541 ładowarka UN-053,1 z łyżką 41 310,18



2. 650 czyszczarko-ładowarka Brodway Senior 50 339,05

3. 663 zamiatarka chodnikowa Brodway Viking 36 524,55

4. 695 rozrzutnik PIAST 5 587,72

5. 765 pług odśnieżny PO 641 7 259,00

6. 766 pług odśnieżny PO 641 7 259,00

7. 767 pług odśnieżny PO 641 7 259,00

8. 768 pług odśnieżny PO 641 9 353,00

9. 800 zamiatarka uliczna Brodway Wasa 153 270,70

10. 814 pług ciągnikowy POC-95 6 954,00

11. 905 rozsiewacz nawozów i wapnia 25 965,69

12. 941 ładowarka kołowa 32 000,00

15. 2000 zamiatarka kompaktowa 282 200,72

16. 2034 zamiatarka zawieszana AGATA 9 790,00

17. 2098 rozsiewacz nawozów RCW 2500 26 000,00

18. 2147 zamiatarka nawierzchni HYDROG OCN-600/1800 9 228,00

19. 2204 szczotka walcowa 24 000,00

20. 2282
odkurzacz miejski z napędem - 2012 do zbierania psich 
odchodów 39 157,00

21. 2323 pług odśnieżny 55 550,00

22. 2324 pług odśnieżny 55 550,00

23. 2325 piaskarko-solarka 118 450,00

24. 2326 piaskarko-solarka 118 450,00

25. 2373 pług odśnieżny 19 900,00

26. 2374 piaskarko-solarka 90 000,00

27. 2375 pług odśnieżny 19 900,00

28. 2376 solarko-posypywarka 90 000,00

29. 2466 solarko-posypywarka 86 000,00

30. 2467 solarko-posypywarka 86 000,00

31. 2468 pług odśnieżny 20 000,00

32. 2469 pług odśnieżny 20 000,00

33. 2640 pług odśnieżny SAMASZ 8 000,00

1 561 257,61

 grupa VI

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego wartość brutto

1. 673 suszarka SBE16,2 - 1995 pranie odzież roboczej 6 901,63

2. 951 najazdowa waga samochodowa - 2003 AZ 143 252,54

3. 2021 centrala telefoniczna 19 000,00

6. 2069 maszyna ciśnieniowa spalinowa -Oczyszczanie 11 978,92

7. 2071 pralnico-wirówka UX-35E - 2007 pranie odzieży roboczej 18 600,00

8. 2103 urządzenie do usuwania gum z płyt chodnikowych 16 500,00

10. 2198 urządzenie do czyszczenia biotoalet - 2009 79 000,00

11. 2272
maszyna ciśnieniowa KARCHER z podgrzewaniem - 2011 
wywóz 20 513,07

12. 2305 monitoring (6 szt.kamer, rejestrator, maszt) 9 771,50

13.
2392,2393, 2470,  

2472,2474, zbiorniki metalowe z kioskiem wrzutowym

2658,266 lokalizacja: ul.Rynek Nowomiejski,Kopernika,Podmurna

2662,2664 Wielkie Garbary,Małe Garbary,Międzymurze,

Piernikarska, Fosa Staromiejska

15. 2480 PSZOK Dwernickiego - monitoring 2015 20 471,10

1 699 298,04

1 353 309,28



 grupa VII

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego wartość brutto

1. 348 ładowarka kolowa L-200 53 349,82

2. 667 rozsypywarka środków chemicznych 21 519,20

3. 668 rozsypywarka środków chemicznych 21 519,20

4. 687 urzadzenie szczotkowe 5 589,83

5. 693 rozsypywarka środków chemicznych 27 141,34

6. 694 rozsypywarka środków chemicznych 27 141,34

7. 738 przyczepa jednoosiowa 2 740,00

8. 743 posypywarka Nido-9040-36 WAN 120 889,80

9. 764 posypywarka Nido-9040 WAN1750 127 228,90

10. 818 przyczepa jednoosiowa 4 200,00

11. 862 posypywarka ECO 40-36TLN 77 614,20

12. 886 posypywarka Stratos B 40-36 WAN 95 971,61

13. 909 pług odśnieżny 18 860,00

14. 910 pług odśnieżny 18 860,00

15. 911 pług odśnieżny 18 860,00

16. 912 pług odśnieżny 18 862,49

17. 2023 piaskarka Stratos Basic 60K 69 000,00

18. 2024 piaskarka Stratos Basic 60K 69 000,00

19. 2058 pług odśnieżny SNK 30 EPZ 25 500,00

20. 2059 pług odśnieżny SNK 30 EPZ 25 500,00

21. 2060 pług odśnieżny SNK 30 EPZ 25 500,00

22. 2064 pług odśnieżny SNK 30 EPZ 25 500,00

23. 2075 przyczepa Wiola 11 200,00

24. 2081 posypywarka stratos B 50-36DCXN 75 500,00

25. 2096 pług odśnieżny PCL-2200 10 000,00

26. 2101 pług odśnieżny SNK 30 EPZ 27 000,00

27. 2178 posypywarka Stratos Basic 75 500,00

28. 2179 pług odśnieżny SNK 30 EPZ 27 000,00

29. 2183 przyczepa Rydwan 3 497,00

30. 2208 pług odśnieżny SNK 30 EPZ 25 000,00

31. 2212 ładowarka kołowa z wyposażeniem - ZUOK 2009 FS 973 432,34

32. 2230 ładowarka kolowa  - ZUOK 2009 FS 804 429,79

33. 2247
wózek widłowy - 2009 FS przetwarzanie odpadów 
wielkogabarytowych 76 724,41

34. 2296 posypywarka ORION 83 000,00

35. 2638 posypywarka POMOT 32 000,00

36. 2655 przyczepa RYDWAN - 2016 wywóz 3 500,00

3 128 131,27

 grupa VIII

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego wartość brutto

1. 544 domek letniskowy - 1992 Kamionki 110 428,55

2. 2479 PSZOK Dwernickiego - kontener socjalny 31 341,82

141 770,37

ogółem: 10 169 197,49



ZAŁĄCZNIK DO UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

  STAN NA 30.11.2018

ZUOK

Grupa I - II 20 128 155,32

Grupa III - VIII 28 963 770,14

49 091 925,46

 grupa I

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego

wartość 

brutto

1.
866

pomieszczenie wagowe - ul. Kociewska 37 budynek z 
pomieszczeniami administracyjnymi dla obsługi zespołu wag 
służących do ewidencji odpadów

40 843,30

2. 2118
budynek gospodarczy - Kociewska 36-38, budynek 
gospodarczy drewniane na cmentarzu dla zwierząt 13 040,00

3.
2209

sortownia odpadów z zapleczem - Kociewsa 47, hala sortoowni 
z zapleczem administracyjno socjalnym, wiata surowców 
wysortowanych

7 967 258,40

4. 2215
kompostownia odpadów zielonych - Kociewska 47, wiata na 
kompostowane odpady zielone 843 701,84

5.

2217
kompostownia odpadów organicznych - Kociewska 47 hala 
kompostowni w, której umieszczone są bioreaktory w systemie 
MUT służy do kompostowania odpadów biodegradowalnych

3 149 978,32

6.
2227

magazyn odpadów niebezpiecznych - Kociewska 37, 
pomieszczenie nr 4 w budynku magazynowym, magazynowanie 
odpadów niebezpiecznych

416 674,12

7.

2232

budynek garażowo-warsztatowy - Kociewska 47, hala garażowo- 
warsztatowa, garażowanie kompaktorów, ładowarek i 
samochodów oraz miejsce doraźnych napraw prowadzonych na 
ZUOK

1 121 560,31

8. 2234
budynek portierni - Kociewska 47, budynek dla ochrony 
obiektów 109 524,09

9.

2245
zakład demontażu i przetwarzania odpadów - Kociewska 37, 
Pomieszczenia nr 2 i 3 w budynku magazynowym, 
magazynowanie odpadów wielkogabarytowych oraz RTV i AGD

492 652,43

14 155 232,81

 grupa II 

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego

wartość 

brutto

1.
2239

sieć elektryczna na terenie zakładu - Kociewska 47 - 53 sieć 
energetyczna na terenie ZUOK służąca do zasilania obiektów i 
instalacji

1 302 230,79

2.
2240 stacja transformatorowa - Kociewska 47, stacja 

transformatorowa do zasilania obiektów i instalacji w ZUOK
289 272,56

3.
2241

sieć zasilająca zakład w energię elektryczną - przyłącze 
kablowe między siecią energetyczną  Kociewska 37 a stacją 
transformatorową na terenie ZUOK kociewska 47

490 526,39

4.

2328
kompostownia w systemie Biodegma - Kociewska 47, 8 
modułów żelbetonowych stacjonarnych wraz z maszynownią, 
kompostowanie odpadów podsitowych lub biodegradowalnych

3 275 515,15



5.

2388

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - 
Kociewska 35, plac i wiata do zbierania odpadów z 
gospodarstw domowych dostarczanych przez mieszkańców 
Torunia

575 479,01

6.
2667

przyłącze elektroenergetyczne - Kociewska 37, przyłącze 
energetyczne między siecią energethyczną a elektrociepłownią, 
zasilanie alternatywne ZUOK

39 898,61

5 972 922,51

 grupa III

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego

wartość 

brutto

1.

2226

kontenerowy moduł gazu z pochodnią (Kociewska 47, moduł 
przygotowania biogazu z spalarnią płomieniową, zbieranie 
biogazu ze studni gazowych na składowisku odpadów i 
przesyłanie do ciepłowni)

1 403 015,38

2. 2549
zespół prądotwórczy AP-3 HORUS ( Kociewska 35 B, 
elektrociepłownia). 1 513 524,57

3. 2550
zespół prądotwórczy, kogeneracyjny PETRA  ( Kociewska 35 B, 
elektrociepłownia). 1 737 903,88

4 654 443,83

 grupa IV

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego

wartość 

brutto

1. 2216
rozdrabniarka do drewna - Kociewska 47, rozdrabnianie gałęzi 
jako struktura do wsadów do kompostowni 335 290,55

2. 2220
sito bębnowe mobilne - Kociewska 47, służy do przesiewania 
kompostu 499 198,28

3.
2221

przerzucarka samojezdna do kompostu - Kociewska 47, do 
przerzucania pryzm z kompostem oraz przygotowania wsadu do 
kompostowania

1 849 817,99

4.
2273

instalacja do podnoszenia cisnienia wody - Kociewska 37: 
komora pomiarowa wody za magazynem, podnoszenie 
ciśnienia i wydatku wody do celów ppoż

51 500,00

5.
2281

bęben dozujący odpady - usytuowany na linii sortowniczej, 
regulacja strumienia odpadów podawanych na kabinę 
sortowniczą falubaz

90 000,00

6.

2283

urządzenie kontrolno-pomiarowe - Kociewska 47, instalacja 
odciekowa obok modułu przygotowania biogazu, urządzenie do 
pomiaru ilości przepływających odcieków ze składowiska w 
ZUOK

54 600,00

7. 2350
prasa belująca automatyczna - usytuowana na linii sortowniczej, 
prasowanie odpadów surowcowych 162 500,00

8.
2377

sprężarka śrubowa ze zbiornikiem - Kociewska 47 w budynku 
garażowo- warsztatowym, wyposażenie warsztatu, służy do 
prac konserwacyjno naprawczych w warsztacie

14 291,83

9. 2557
moduł pompująco-regulujący (MPR-2) - MSO zbieranie ze 
studni i przygotowanie biogazu 775 015,08

10. 2561
pompa do systemu nawadniania MSO - MSO system 
nawadniania składowiska 51 215,00

3 883 428,73



 grupa V 

lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego

wartość 

brutto

1.
827

kompaktor COM 3000 - Kociewska 47/53, maszyna do 
spychania i zagęszczania odpadów na składowiski odpadów w 
ZUOK

697 308,08

2. 950
ładowarka teleskopowa BOBCAT - Kociewska ZUOK 
urządzenie do załadunku i transportu bliskiego odpadów 247 472,50

3.
2229

zespół maszyn krusząco-przesiewających - Kociewska 47,  na 
Zakładzie Przetwarzania Odpadów Budowlanyvch, kruszenie i 
konfekcjonowanie gruzu i minerałów

2 274 001,58

3 218 782,16

 grupa VI

Lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego

wartość 

brutto

1.
802 elektroniczna waga samochodowa - Kociewska 37, waga przy 

budynku wagowym, ewidencjonowanie odpadów w ZUOK
121 904,80

2.

2210

linia sortownicza odpadów - Kociewska 47 w hali sortowni, 
rozrywarka worków, sito bebnowe, trybuna sortowania 
wstępnego, trybuna sortownicza z kabiną,zespół przenośników 
taśmowych,separator elektromagnetyczny, linia sortownica, 
prasa kanałowa, kruszarka do tworzyw sztucznych

6 199 789,38

3.
2218

stacjonarne bioreaktory - w hali kompostowni, 5 szt 
betonowych bioreaktorów kompostowni w systemie MUT, 
kompostowanie bioodpadów

2 665 111,32

4. 2219
biofiltry - Kociewska 47, obiekt za kompostownią Biodegma, 
służy do filtracji powietrza z kompostowni 638 820,00

5.

2237
podczyszczalnia ścieków - Kociewska 47, zbiornik 3 komorowy, 
kontener odwróconej osmozy wraz ze zbiornikiem buforowym, 
wstępne podczyszczenie odcieków ze składowiska i placów 
technologicznych przed wpuszczeniem do kanalizacji  miejskiej

2 842 211,04

6.

2271
waga osiowa 60 Mg - Kociewska 47 w drodze wyjazdowej na 
wysokość hali garażowo - warsztatowej, ważenie pojazdów 
Spółki transportujących odpady po procesowe na składowisko

83 000,00

7.
2306

monitoring (2 szt.kamer, zasilacz, maszt,rejestrator) - Kocieska 
47 Hala kompostowni - 2 kamery  + podgląd kamer w budynku 
portierni.

4 822,00

8.
2329

wyposażenie kompostowni Biodegma (Kociewska 47, 
wyposażenie technologiczne -wentylsatory, szafa sterownicza, 
sonda). 

4 198 884,43

9.
2389

monitoring system telewizji przemysłowej - Kociewska 35, 
monitorin na PSZOK-u 4 kamery + rejestrator i podgląd w 
pomieszczeniu portierni

8 900,00

10. 2572 stacja transformatorowa TR-3 (Kociewska 35A elektrociepłownia) 391 714,50

11. 2573 tranformator TR-3 - Kociewska 35A elektrociepłownia 31 171,45

17 186 328,92



 grupa VIII

Lp.
numer 

inwentarzowy
nazwa środka trawłego

wartość 

brutto

1. 2185
kontener socjalny - Kociewska 35, kontener socjalny dla 
pracowników wywozu w celu spozycia posiłku w przerwie 15 387,50

2. 2351
drabina platformowa - ZUOK, drabina do prac na wysokości w 
pomieszczeniach i na insta;lacjach w ZUOK 5 399,00

20 786,50

ogółem 49 091 925,46



ZAŁĄCZNIK DO UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

  STAN NA 30.11.2018

Grudziądzka

 elektronika 

lp. numer 
inwentarzowy

nazwa środka trawłego wartość brutto

1. 2087 serwer RX 300S3IXE5335 14 997,00

2. 2089 drukarka sieciowa Ricoh 5 068,00

3. 2090 szafa serwerowa Molex 6 829,00

4. 2092 zasilacz sieciowy UPS 40KVA 35 245,00

5. 2252 urządzenie diagnostyczne 29 300,00

6. 2261 streamer HP 7 619,00

7. 2287 netgar ready NAS 2100 5 455,90

8. 2288 fortigate 100D 9 804,60

9. 2434 monitor interaktywny 30 800,08

10. 2462 serwer FUJITSU PRIMERGY 69 000,00

ogółem: 214 118,58



Załącznik nr 8 - wykaz floty

Nr sprawy: KU/ZP-04/2019

Lp. Marka Typ, model Rodzaj pojazdu Nr rejestr. Rok produkcji
Pojemność silnika 

cm3

Moc 

silnika kW
Ładowność kg

Ilość 

miejsc
VIN

Data pierwszej 

rejestracji

 Szacunkowa suma 

ubezpieczenia (bez 

VAT) 

 Leasing  Assistance OD DO OD DO OD DO

OC AC NNW



1. DAF FAD85CF380 sam.ciężarowy CT78634 2001 12580 280 18100 3 XLRAD85XC1E551277 06.04.2001 ----  ---  --- 2019-04-09 2020-04-08 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

2. STAR SMW1142 sam.specjalny CT3425S 1998 6842 --- 6025 2 SUS1142CFW0014055 04.05.1998 ----  ---  --- 2019-04-15 2020-04-14 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

3. STAR SMW1142 sam.specjalny CT4560G 1998 6842 --- 6025 2 SUS1142CFW0013859 04.05.1998 ----  ---  --- 2019-04-15 2020-04-14 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

4. STAR SMW1142 sam.specjalny CT0753F 1998 6842 110 5500 2 SUS1142CFW0013800 27.02.1998 ----  ---  --- 2019-04-15 2020-04-14 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

5. DAF CF 450 FAR/ZSH
ciężarowy/przewóz innych 

ładunków
WOT51364 2018 10837 250 13570 2 XLRASM4100G202258 11.05.2018 381 700,00 zł             

 SG EQUIPMENT LEASING 

POLSKA SP. Z O.O. 
 --- 2019-05-11 2020-05-10 2019-05-11 2020-05-10 2019-05-11 2020-05-10

6. VOLVO FM12VPL sam.ciężarowy CT70463 1999 12130 --- 17400 2 YV2J4DPG2X1201220 30.08.1999 ----  ---  --- 2019-05-17 2020-05-16 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

7. Scania P320 Cięzarowy śmieciarka WOT24230 2015 9291 235 10515 3 YS2P6X40002111356 28.05.2015 368 649,52 zł             
 SG EQUIPMENT LEASING 

POLSKA SP. Z O.O. 
 --- 2019-05-28 2020-05-27 2019-04-01 2020-03-31 2019-04-01 2020-03-31

8. Scania P320 Cięzarowy śmieciarka WOT24231 2015 9291 235 7670 3 YS2P6X20002111314 28.05.2015 513 475,92 zł             
 SG EQUIPMENT LEASING 

POLSKA SP. Z O.O. 
 --- 2019-05-28 2020-05-27 2019-04-01 2020-03-31 2019-04-01 2020-03-31

9. STAR SMW1142 sam.specjalny CT3606G 1999 6842 --- 6325 2 SUS1142CFX0014919 27.05.1999 ----  ---  --- 2019-05-31 2020-05-30 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

10. STAR SMW1142 sam.specjalny CT4029G 1999 6842 --- 6325 2 SUS1142CFX0014909 27.05.1999 ----  ---  --- 2019-05-31 2020-05-30 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

11. STAR SMW1142 sam.specjalny CT3316G 1999 6842 --- 6325 2 SUS1142CF0014908 27.05.1999 ----  ---  --- 2019-05-31 2020-05-30 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

12. RENAULT MASTER2.5D sam.ciężarowy CT2614E 2000 2499 58 1540 3 VF1FDBED522317211 12.06.2000 ----  ---  --- 2019-06-13 2020-06-12  ---  --- 2019-04-01 2020-03-31

13. DAF CF 340
sam.ciężarowy

pojemnik, wywóz śmieci
CT0894S 2018 10837 250 10335 3 XLRASM4100G212812 22.06.2018 508 145,44 zł              PKO LEASING S.A.  --- 2019-06-22 2020-06-21 2019-06-22 2020-06-21 2019-06-22 2020-06-21

14. MULTICAR M 26 sam.ciężarowy CT71993 1999 2800 78 2290 2 WMU2M2623XW100040 01.03.1999  ---  ---  --- 2019-06-24 2020-06-23 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

15. Mitsubishi FG-25 wózek widłowy --- 1989 1 F17-5115 ----  ---  --- 2019-06-24 2020-06-23 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

16. DAF CF 340
sam.ciężarowy

pojemnik, wywóz śmieci
CT1086S 2018 10837 250 10335 3 XLRASM4100G212784 27.06.2018 508 145,44 zł              PKO LEASING S.A.  --- 2019-06-27 2020-06-26 2019-06-27 2020-06-26 2019-06-27 2020-06-26

17. DAF CF 340
sam.ciężarowy

pojemnik, wywóz śmieci
CT1087S 2018 10837 250 10335 3 XLRASM4100G212205 27.06.2018 508 145,44 zł              PKO LEASING S.A.  --- 2019-06-27 2020-06-26 2019-06-27 2020-06-26 2019-06-27 2020-06-26

18. MERCEDES BENZ Cięzarowy śmieciarka CT5912J 2000 6370 170 6600 3 WDB9702731K546648 27.12.2000  ---  ---  --- 2019-06-28 2020-06-27 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

19. VOLVO FL 6
sam.ciężarowy

skrzynia, wywóz śmieci
CT50836 2005 5480 132 5200 3 YV2E4CAA45B401880 04.07.2005  ---  ---  --- 2019-07-04 2020-07-03 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

20. VOLVO FM
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT56413 2008 9365 226 11700 3 YV2JL40C48A671115 08.07.2008  ---  ---  --- 2019-07-09 2020-07-08 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

21. VOLVO FM12
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT81041 2006 9364 191 13700 5 YV2JHC0D36B433882 10.07.2006  ---  ---  --- 2019-07-10 2020-07-09 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

22. DAF CF 370
sam.ciężarowy - przewóz innych 

ładunków
WOT43425 2017 10837 271 13750 2 XLRASM4100G162382 11.07.2017 329 228,10 zł             

 SG EQUIPMENT LEASING 

POLSKA SP. Z O.O. 
 --- 2019-07-11 2020-07-10 2019-07-11 2020-07-10 2019-07-11 2020-07-10

23. DAF CF 290 FA
sam.ciężarowy

urządzenie hakowe
WOT43403 2017 10837 210 9665 2 XLRAEM4100G162267 11.07.2017 329 228,10 zł             

 SG EQUIPMENT LEASING 

POLSKA SP. Z O.O. 
 --- 2019-07-11 2020-07-10 2019-07-11 2020-07-10 2019-07-11 2020-07-10

24. Volvo FM Medium XL Cięzarowy śmieciarka CT9517Y 2009 10800 248 9800 3 YV2J1D1D59B548755 16.07.2009  ---  ---  --- 2019-07-16 2020-07-15 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

25. VOLVO FM/P
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT50766 2004 9364 191 10500 3 YV2J4CHCX4B372440 20.07.2004  ---  ---  --- 2019-07-20 2020-07-19 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

26. VOLVO FL4XR3
sam.ciężarowy

przewóz kontenerów
CT8052A 2007 7146 177 7500 2 YV2TBM0A77B475317 23.07.2007  ---  ---  --- 2019-07-23 2020-07-22 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

27. URSUS 6012 ciągnik rolniczy CT2186 1998 3865 --- 1 116979 06.08.1998 ----  ---  --- 2019-08-07 2020-08-06 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

28. VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7HC sam.osobowy CT96002 2007 2461 96 x 8 WV2ZZZ7HZ8H026216 10.08.2007  ---  ---  --- 2019-08-10 2020-08-09 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

29. VIOLA W2 przyczepa CT55548 2007 --- --- 1385 --- SUCW2K41F72000753 08.12.2008 ----  ---  --- 2019-08-10 2020-08-09 --- --- --- ---

30. JELCZ P 422K sam.specjalny CT5229F 1998 11100 --- 2600 3 SUJPA422BAW0000617 14.08.1998  ---  ---  --- 2019-08-11 2020-08-10 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

31. Stalowa Wola 515C ładowarka kołowa --- 1998 --- 1 7048 --- ----  ---  --- 2019-08-11 2020-08-10 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

32. VOLVO FM7
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT75109 2000 7284 184 9400 3 YV2J4DGC2YA513942 16.08.2000 ----  ---  --- 2019-08-17 2020-08-16 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

33. VOLVO FM 6XR
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT56207 2007 9365 226 10700 5 YV2JL40D27B479418 2007-08-17 ----  ---  --- 2019-08-17 2020-08-16 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

34. VOLVO FM
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT56429 2008 9365 --- 9800 5 YV2JL40D78B523575 18.08.2008 ----  ---  --- 2019-08-18 2020-08-17 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

35. VOLVO FE6XR
sam.ciężarowy

przewóz kontenerów
CT3320E 2009 7146 206 15200 3 YV2VBL0D59B548166 20.08.2009 ----  ---  --- 2019-08-20 2020-08-19 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

36. DAF CF FAN CF75 Cięzarowy śmieciarka CT9118K 2013 9186 231 11295 3 XLRAS75PC0E991449 21.08.2015 303 446,36 zł              ---  --- 2019-08-21 2020-08-20 2019-04-01 2020-03-31 2019-04-01 2020-03-31

37. Volvo FM Medium XL21 Cięzarowy śmieciarka CT9537Y 2009 10837 248 11500 3 YV2J1D1C29B549482 09.09.2009 ----  ---  --- 2019-09-09 2020-09-08 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

38. Volvo FM Medium XL21 Cięzarowy śmieciarka CT9538Y 2009 10837 248 10600 3 YV2J1D1C19B549487 10.09.2009 ----  ---  --- 2019-09-10 2020-09-09 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

39. Scania G320 Cięzarowy wywóz śmieci GA774AC 2016 9291 235 9685 3 YS2G6X20002126020 19.09.2016 611 921,44 zł             
 mLeasing Sp. z o.o. 

Oddział w Gdyni 
 --- 2019-09-19 2020-09-18 2019-09-19 2020-09-18 2019-09-19 2020-09-18

40. DAF LF220 FA 4X2 Cięzarowy wywóz śmieci GA865AC 2016 6700 164 6830 3 XLRAEL2700L456043 21.09.2016 334 850,56 zł             
 mLeasing Sp. z o.o. 

Oddział w Gdyni 
 --- 2019-09-21 2020-09-20 2019-09-21 2020-09-20 2019-09-21 2020-09-20



41. DAF CF FAN CF75/SM Cięzarowy wywóz śmieci CT7213S 2014 10837 240 11800 3 XLRASM4100G035504 25.09.2015 343 610,80 zł              ---  --- 2019-09-25 2020-09-24 2019-09-25 2020-09-24 2019-09-25 2020-09-24

42. MAN 26.413FNLLW
sam.ciężarowy

przewóz kontenerów
CT84076 2002 11967 301 14500 2 WMAH20ZZZ3M359982 20.11.2002 ----  ---  --- 2019-09-27 2020-09-26 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

43. MAN 26.342 sam.ciężarowy CT84207 1993 9973 198 12500 2 WMAF099619M162602 01.02.1993 ----  ---  --- 2019-10-02 2020-10-01 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

44. VOLVO FM
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT50494 2002 9364 191 9500 3 YV2J4CHC92B324683 02.10.2002 ----  ---  --- 2019-10-03 2020-10-02 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

45. JOHN DEERE LV04 ciągnik rolniczy CT308C 2016 1995 36,2 1 1LV4049RAFE240055 07.10.2016 83 635,20 zł                ---  --- 2019-10-07 2020-10-06 2019-04-01 2020-03-31 2019-04-01 2020-03-31

46. VOLVO FM
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT50498 2002 9364 191 9500 3 YV2J4CHC02B324605 10.10.2002 ----  ---  --- 2019-10-10 2020-10-09 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

47. VOLVO FL6 sam.ciężarowy CT87868 2001 5480 162 8650 2 YV2E4CBA42B298695 18.10.2001 ----  ---  --- 2019-10-19 2020-10-18 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

48. VOLKSWAGEN TRANSPORTER sam.ciężarowy CT06997 1996 1896 --- 1065 9 WV1ZZZ70ZVX033419 09.10.1996 ----  --- ---- 2019-10-19 2020-10-18 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

49. VOLKSWAGEN LT 35 2.5 TDI sam.ciężarowy CT74416 2003 2461 80 1433 3 WV1ZZZ2DZ3H023179 21.10.2003 ----  --- ---- 2019-10-21 2020-10-20 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

50. MTZ 00666A ciągnik rolniczy CT1020 2000 1551 --- 1 00666A 03.11.2000 ----  ---  --- 2019-10-26 2020-10-25 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

51. IVECO DAILY 70C15 Cięzarowy wywóz śmieci CT6753S 2014 2998 107 2660 3 ZCFC70A30E5977678 23.10.2014 111 998,96 zł              ---  --- 2019-10-23 2020-10-22 2019-04-01 2020-03-31 2019-04-01 2020-03-31

52. SKODA 6YFABIA sam.ciężarowy CT0508F 2002 1397 44 505 4 TMBPH16Y33X046265 30.10.2002 ----  --- ---- 2019-10-30 2020-10-29 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

53. VOLVO FM 6XR sam.ciężarowy CT56246 2007 9365 226 12050 3 YV2JL40C67A6508880 31.10.2007 ----  ---  --- 2019-10-31 2020-10-30 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

54. PRONAR T-653 przyczepa CT54295 2004 --- --- 4000 --- 0945A 13.10.2004 ----  ---  --- 2019-11-07 2020-11-06 --- --- --- ---

55. VOLVO FL4XR3
sam.ciężarowy

przewóz kontenerów
CT85831 2006 7146 177 10600 2 YN2TBM0A87B446067 08.11.2006 ----  ---  --- 2019-11-08 2020-11-07 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

56. VOLVO FL6 sam.specjalny CT5179A 2001 5480 132 4260 2 YV2E4CAA311921827 10.05.2001 ----  ---  --- 2019-11-08 2020-11-07 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

57. DAF CF 370
sam.ciężarowy

urządzenie hakowe
NO6061M 2015 10837 271 13215 2 XLRATM4100G082445 13.11.2015 288 307,80 zł             

 EUROPEJSKI FUNDUSZ 

LEASINGOWY S.A. 
 --- 2019-11-13 2020-11-12 2019-11-13 2020-11-12 2019-11-13 2020-11-12

58. SKODA OCTAVIA SLX sam.osobowy CT07700 2000 1896 --- 510 5 TMBBP21U41X431502 14.11.2000 ----  --- ---- 2019-11-16 2020-11-15 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

59. Bobcat T3093CD ładowarka kołowa --- 2003 --- 1 360815045 --- ----  ---  --- 2019-11-24 2020-11-23 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

60. VOLVO FEB3C
samochód ciężarowy - przewóz 

kontenerów
CT8669N 2016 7698 210 10320 2 YV2V0Y1A5HZ110678 2016-12-01 252 440,10 zł              ---  --- 2019-12-01 2020-11-30 2019-04-01 2020-03-31 2019-04-01 2020-03-31

61. MERCEDES SPRINTER 411 sam.ciężarowy CT2906C 2000 2151 80 780 3 WDB9046121R1820063 06.12.2000 ----  --- ---- 2019-12-07 2020-12-06 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

62. RYDWAN C750 przyczepa CT0194W 2008 --- --- 500 --- SYBF0000080000019 08.12.2008 ----  ---  --- 2019-12-08 2020-12-07 --- --- --- ---

63. PRONAR T-654 przyczepa CT53935 2003 --- --- 2500 --- 250 19.12.2003 ----  ---  --- 2019-12-12 2020-12-11 --- --- --- ---

64. JELCZ P642KCL sam.specjalny CT6720N 1999 11100 --- 6100 3 SUJP642CLX0000251 14.12.1999 ----  ---  --- 2019-12-14 2020-12-13 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

65. Ekocel N331Z Cięzarowy -wywóz śmieci WGM5SV6 2015 9291 235 10715 3 YS2G6X20005406582 2015.12.16 377 207,36 zł              mLeasing Sp. z o.o.  --- 2019-12-16 2020-12-15 2019-12-16 2020-12-15 2019-12-16 2020-12-15

66. Ekocel N331Z Cięzarowy -wywóz śmieci WGM5SV7 2015 9291 235 10715 3 YS2G6X20005407131 2015.12.16 377 207,36 zł              mLeasing Sp. z o.o.  --- 2019-12-16 2020-12-15 2019-12-16 2020-12-15 2019-12-16 2020-12-15

67. Rydwan EURO A750 przyczepa lekka CT4242W 2016 X --- 465 X SYBL10000G0001527 2016.12.16 ----  ---  --- 2019-12-16 2020-12-15 --- --- --- ---

68. Volvo FM09C1RB4CHM08 Cięzarowy śmieciarka CT0916H 2002 9364 191 12220 3 YV2JHC0C95A605764 22.07.2005 ----  ---  --- 2019-12-18 2020-12-17 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

69. VOLVO FL4XR2 sam.ciężarowy CT5425C 2008 7146 177 5500 3 YV2TBM0A89B540176 19.12.2008 ----  ---  --- 2019-12-19 2020-12-18 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

70. VOLVO FM sam.ciężarowy CT43584 2003 9364 260 10500 3 YV2J4CHC64B35608 22.12.2003 ----  ---  --- 2019-12-22 2020-12-21 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

71. DAF FA LF 55.250G18
Ciężarowy 

 urządzenie ładunkowe hakowe
CT5520M 2011 6700 182 9160 2 XLRAE55GF0L413171 2011.12.23 ----  ---  --- 2019-12-23 2020-12-22 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

72. DAF FA LF 55.250G18
Ciężarowy 

 urządzenie ładunkowe hakowe
CT5521M 2011 6700 182 9160 2 XLRAE55GF0L412844 2011.12.23 ----  ---  --- 2019-12-23 2020-12-22 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

73. ZETOR PROXIMA ciągnik rolniczy CT1475 2007 4156 45 x 2 T642100350J 28.12.2007 ----  ---  --- 2019-12-28 2020-12-27 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

74. RCW 2000/2500 rozsiewacz nawozów --- 2007 --- 66587 --- ----  ---  --- 2019-12-28 2020-12-27 --- --- --- ---

75. VOLVO FM SUPER
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT50618 2003 9364 --- 9500 3 YV2J4CHC93A566669 29.07.2003 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

76. JELCZ 422K sam.specjalny CT3618C 1994 11100 --- 10400 3 SUJP422BAR0000156 02.11.1994 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

77. JELCZ 422 SM115 sam.specjalny CT22269 1994 11100 --- 10400 3 SUJP422BAR0000151 02.11.1994 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

78. JELCZ S 420 sam.specjalny CT22271 1994 11100 --- 5600 3 SUJP422CFR0000194 27.12.1994 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

79. JELCZ P 422 K sam.specjalny CT97214 1997 11100 --- 2600 3 SUJP422BAV0000508 01.10.1997 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

80. JELCZ P 422 K sam.specjalny CT2436M 1997 11100 --- 2600 3 SUJP422BAV0000480 03.09.1997 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31



81. LUBLIN 3574 SK-2 sam.specjalny CT5682E 1997 2417 --- 730 3 SUL357414V0000322 03.11.1997 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

82. JELCZ P422K sam.specjalny CT27310 1996 11600 --- 5400 3 SUJP422BAT0000330 24.04.1996 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

83. VOLVO FM7 J4DED sam.ciężarowy CT33964 1999 7284 --- 10550 3 YV2J4DEEXY1201673 14.01.2000 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

84. LUBLIN LUBLIN3372 sam.ciężarowy CT5178A 1996 2417 --- 920 3 SUL335211T0011712 08.10.1996 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

85. STAR SMW1142 sam.specjalny CT0801G 1997 6842 --- 5900 2 SUS1142CFV0012969 24.07.1997 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

86. SKODA/LIAZ 706MTS-24/110 sam.specjalny CT48170 1986 11940 --- 10250 4 CTX017090006 30.12.1986 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

87. JELCZ 325P sam.specjalny CT6530N 1985 11100 --- 7000 3 9497 11.03.1985 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

88. JELCZ 325P sam.specjalny CT6540N 1986 11100 --- 7000 3 11943 13.06.1986 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

89. JELCZ 325P sam.ciężarowy CT63403 1984 11100 --- 8710 3 8212 18.12.1987 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

90. JELCZ SM 94 sam.ciężarowy CT86913 1986 11100 --- 7700 3 11695 23.05.1986 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

91. JELCZ 325D sam.ciężarowy CT96769 1984 14250 --- 7000 4 8237 18.12.1984 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

92. LIAZ LIAZ BÓBR sam.specjalny CT43032 1986 11940 --- 8100 3 FC0195511 10.02.1986 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

93. URSUS C 360 ciągnik rolniczy CT1076 1982 3120 --- 1 253608 07.12.1982 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

94. URSUS C 360 ciągnik rolniczy CT1171 1985 3120 --- 1 552043 23.11.1985 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

95. JOHNSTON Compact40 zamiatarka-wolnob --- 2004 2776 --- 2 SA92VM40X42068832 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

96. SENIOR Broddway zamiatarka-przyczepa --- 1971 1250 --- 7633 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- --- ---

97. VIKING Broddway zamiatarka-przyczepa --- 1994 --- 1758 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- --- ---

98. WASACombi Broddway zamiatarka-przycz --- 1998 --- BOX123 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- --- ---

99. Fadroma Ł-200 ładowarka kołowa --- 1982 --- 1 7377 --- ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

100. UN 053.1 ładowarka kołowa --- 1987 --- 1 21233 --- ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

101. Volvo L90F ładowarka kołowa --- 2009 --- 1 27018 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

102. Volvo L90F ładowarka kołowa --- 2009 --- 1 27019 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

103. Hanomag L700 ładowarko-spycharka --- 1995 --- 1 331320165 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

104. Hanomag CD-66 compaktor --- 1992 --- 1 370220419 --- ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

105. Stravostroj COM3000 compaktor --- 1999 --- 1 18 --- ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

106. DT-75 DZ-75 spychacz --- 1989 --- 1 30055 --- ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- 2019-04-01 2020-03-31

107. SAM --- przyczepa TUR4161 1992 --- --- 450 --- 530538 29.01.1993 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- --- ---

108. Niewiadów B 7524H przyczepa TUR6841 1996 --- --- 530 --- SWNB75000V00 28.10.1996 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- --- ---

109. Niewiadów B 7524H przyczepa TUJ0813 1998 --- --- 530 --- SWNB75000W00 05.11.1998 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- --- ---

110. PIAST rozsiewacz nawozów --- 1995 --- --- ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- --- ---

111. RCW 3 rozsiewacz naw --- 1991 --- --- --- ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- --- ---

112. N046 rozsiewacz nawozów --- 2001 --- --- 120 ----  ---  --- 2020-01-01 2020-12-31 --- --- --- ---

113. FARO TRACTUS przyczepa CT2582W 2015 --- --- SVNFA75000D000487 ----  ---  --- 2020-01-09 2021-01-08 --- --- --- ---

114. FARO TRACTUS przyczepa CT2583W 2015 --- --- SVNFA75000D000499 ----  ---  --- 2020-01-09 2021-01-08 --- --- --- ---

115. Peugeot Boxer ciężarowy WP9664H 2015 2198 96 1230 6 VF3YCTMHU12A43545 21.01.2016 47 700,00 zł               
 EUROPEJSKI FUNDUSZ 

LEASINGOWY S.A. 
 --- 2020-01-21 2021-01-20 2020-01-21 2021-01-20 2020-01-21 2021-01-20

116. DAF FAT CF/ZWR ciężarowy CT6516N 2013 12902 265 13065 3 XLRAT85MC0G012142 13.02.2015 275 528,96 zł              ---  --- 2020-02-13 2021-02-12 2019-04-01 2020-03-31 2019-04-01 2020-03-31

117. DAF FAN CF 85 360 ciężarowy/wywóz śmieci CT6642N 2013 12902 265 11725 3 XLRAS85MC0G011632 03.03.2015 269 265,60 zł              ---  --- 2020-03-03 2021-03-03 2019-04-01 2020-03-31 2019-04-01 2020-03-31

118. VOLVO FM
sam.ciężarowy

wywóz śmieci
CT56353 2008 9365 226 12050 3 YV2JL40C98A663611 21.03.2008 ----  ---  --- 2020-03-21 2021-03-21 ---- ---- 2019-04-01 2020-03-31

119. Peugeot Boxer cięzarowy WP6080L 2018 1997 81 1155 3 VF3YA1MFA12J94813 07.12.2018 59 025,00 zł               
 EUROPEJSKI FUNDUSZ 

LEASINGOWY S.A. 
---- 2019-12-07 2020-12-06 2019-12-07 2020-12-06 2019-12-07 2020-12-06

120. Peugeot  Boxer cięzarowy WP7390L 2018 1997 96 964 7 VF3YC2MHU12J75321 14.12.2018 74 175,00 zł               
 EUROPEJSKI FUNDUSZ 

LEASINGOWY S.A. 
---- 2019-12-14 2020-12-13 2019-12-14 2020-12-13 2019-12-14 2020-12-13

121. Peugeot Partner sam. osobowy GD197RN 2018 1598 88 --- 5 VF37J5FS6JJ557223 2018-06-29 40 800,00 zł                mLeasing Sp. z o.o.  TAK 2019-06-29 2020-06-28 2019-06-29 2020-06-28 2019-06-29 2020-06-28


