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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

Zadanie I. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla 
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 
 

I. Dane podstawowe Zamawiającego. 
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. w Toruniu 
2. Siedziba: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159. 
3. Miejsca prowadzenia działalności 

 Toruń, ul. Grudziądzka 159. 
 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Toruń, ul. Kociewska 37/53. 

4. Miejsce świadczenia usług: teren RP. 
5. PKD: 38.11Z 
6. REGON: 870525973. 
7. NIP: 879-016-92-80. 
8. Obrót w 2011r.: 42.152.405 zł. 
9. Obrót planowany w 2012r.: 43.340.000 zł. 
10. Zatrudnienie: 327 osób. 
11. Okres ubezpieczenia: 01.04.2012 – 31.03.2013r. 
 

II. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. 
 
1. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zakresy łącznie o ile OWU nie są 
korzystniejsze. 
Podstawowy - pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, zniszczenie lub 
uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z zaistniałymi 
zdarzeniami losowymi, objętymi umową ubezpieczenia, 
Pozostałe żywioły – huragan o sile min. 17m/s, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód (w tym zalanie 
wskutek topnienia śniegu lub lodu z limitem), lawina, powódź, szkody wodno-kanalizacyjne z limitem, 
przepięcia prądu z limitem, katastrofa budowlana z limitem, trzęsienie ziemi, zapadanie oraz 
obsunięcie się ziemi, uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk 
ponaddźwiękowy, upadek drzew oraz budynków i budowli, skażenie lub zanieczyszczenie 
ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, wandalizm z limitem. 
 
2. Przedmiot i sumy ubezpieczenia – Toruń, ul. Grudziądzka 159 

Lp. Rodzaj mienia Grupa 
KŚT 

Rodzaj 
wartości 

System 
ubezpieczenia 

Suma ubezp. 
w zł 

1 

Budynki biurowe, gospodarcze, 
użytkowe, wiaty, itp. - wraz ze stałymi 
elementami 

1 Nowa, 
początkowa 
równa wartości 
księgowej 
brutto 

SS – sumy 
stałe 

3 226 287 

2 Budowle wraz ze stałymi elementami 2 Nowa, 
początkowa 
równa wartości 
księgowej 
brutto 

SS 929 288 

3 Maszyny, urządzenia i aparaty 
ogólnego stosowania, w tym 
elektronika poza wykazem rozdz. V 
załącznika, poniżej 

4 Nowa, 
początkowa 
równa wartości 
księgowej 
brutto 

SS 475 284 

4 Zamiatarki, pługi, ładowarki, rozrzutniki, 
odkurzacze 

5 Nowa, 
początkowa 
równa wartości 
księgowej 
brutto 

SS 1 374 471 

5 Zbiorniki, urządzenia, aparatura, 6 Nowa, SS 887 293 
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urządzenia, dźwigi, przenośniki za 
wyjątkiem pojemników i kontenerów na 
odpady 

początkowa 
równa wartości 
księgowej 
brutto 

6 Środki transportu za wyjątkiem 
ubezpieczonych w ryzyku AC oraz 
pojemników i kontenerów na odpady 

7 Nowa, 
początkowa 
równa wartości 
księgowej 
brutto 

SS 2 971 240 

7 Urządzenia i wyposażenie 8 Nowa, 
początkowa 
równa wartości 
księgowej 
brutto 

SS 240 359 

8 Pojemniki na odpady, typ MGB 1100, 
995 szt, wartość jednostkowa od 390 
do 630 zł. 

9 Nowa, 
początkowa 
równa wartości 
księgowej 
brutto 

SS 480 874 

9 Wyposażenie 9 Nowa, 
początkowa 
równa wartości 
księgowej 
brutto 

SS 33 350 

 Razem środki trwałe - - - 10 618 446 

 
3. Przedmiot i sumy ubezpieczenia – Toruń, ul. Kociewska 37/53 

Lp. Rodzaj mienia Grupa KŚT Rodzaj 
wartości 

System 
ubezpieczenia 

Suma ubezp. 
w zł 

1 

Budynki biurowe, 
gospodarcze, użytkowe, 
wiaty, itp. - wraz ze 
stałymi elementami 

1 Księgowa 
netto 

(rzeczywista) 

SS – sumy stałe 

13 439 477 

2 Budowle wraz ze stałymi 
elementami 

2 Księgowa 
netto 

(rzeczywista) 

SS 30 084 841 

3 Kotły i maszyny 
energetyczne 

3 Księgowa 
netto 

(rzeczywista) 

SS 979 152 

4 Maszyny, urządzenia i 
aparaty ogólnego 
stosowania, w tym 
elektronika 

4 Księgowa 
netto 

(rzeczywista) 

SS 2 199 091 

5 Maszyny, urządzenia i 
aparaty 

5 Księgowa 
netto 

(rzeczywista) 

SS 1 876 117 

6 Zbiorniki, urządzenia, 
aparatura, urządzenia, 
dźwigi, przenośniki 

6 Księgowa 
netto 

(rzeczywista) 

SS 10 277 034 

7 Środki transportu 7 Księgowa 
netto 

(rzeczywista) 

SS 54 585 

8 Urządzenia i wyposażenie 8 Księgowa 
netto 

(rzeczywista) 

SS 111 957 

 Razem środki trwałe - - - 59 022 254 
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4. Przedmiot i sumy ubezpieczenia do wszystkich ubezpieczonych lokalizacji  

1 Mienie pracownicze 500 zł / 1 osobę Rzeczywista PR – pierwsze 
ryzyko 

70 000 

2 Nakłady adaptacyjne / inwestycyjne Odtworzeniowa SS 100 000 

3 

Mienie osób trzecich – będące 
przedmiotem najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej, podobnej umowy 

Rzeczywista PR 

20 000 

4  Przepięcia prądu - Limit 300 000 

5 Szkody wodno-kanalizacyjne - Limit 1 000 000 

6 
Zalanie wskutek topnienia śniegu lub 
lodu (w tym zalania dachowe) 

- Limit 
500 000 

7 Katastrofa budowlana  - Limit 1 000 000 

 
5. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (np. stolarka 
okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy). 
6. Uwaga 1: w ramach grupy 1: wartość hali sortowni odpadów wynosi 7.967.258 zł, a wartość 
kompostowni odpadów zielonych i kompostowni odpadów organicznych łącznie – 3.993.680 zł. 
7. Uwaga 2: suma ubezpieczenia budynku sortowni oraz kompostowni, stanowiące jeden kompleks, 
wraz z maszynami, urządzeniami i wyposażeniem wynosi 20.779.358 zł. Jest to jednocześnie PML 
spółki. 
8. Uwaga 3: pojemniki na odpady znajdują się częściowo w lokalizacjach Zamawiającego oraz na 
całym terenie, gdzie Zamawiający prowadzi działalność, w szczególności na terenie miasta Toruń.  
9. Uwaga 4: składowane odpady nie są przedmiotem ubezpieczenia. 

 
10. Warunki szczególne wymagane. 
a) przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej, 
b) przyjęcie klauzuli ograniczenia zasady proporcji, 
c) przyjęcie klauzuli stempla bankowego, 
d) przyjęcie klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia, 
e) przyjęcie klauzuli czasu ochrony, 
f) przyjęcie klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych, 
g) przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia 

nakładów inwestycyjnych/ adaptacyjnych, środków obrotowych, gotówki i innych wartości 
pieniężnych oraz mienia pracowniczego), 

h) przyjęcie klauzuli uznania okoliczności, 
i) przyjęcie klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, 
j) przyjęcie klauzuli zgłaszania szkód, 
k) przyjęcie klauzuli miejsc ubezpieczenia, 
l) przyjęcie klauzuli drobnych robót budowlanych, 
m) przyjęcie klauzuli przechowywania mienia,  
n) przyjęcie klauzuli reprezentantów, 
o) przyjęcie klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców,  
p) płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych, 
q) franszyza integralna – nie ma, 
r) franszyza redukcyjna, udział własny dla pojemników MGB – 100 zł 
s) franszyza redukcyjna, udział własny dla sortowni i kompostowni w ZUOK (PML) -          

30.000 zł 
t) franszyza redukcyjna, udział własny dla pozostałego mienia – 1.000 zł. 
  
 

III. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu. 
 
1. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, łączna 
suma ubezpieczenia na wszystkie jednostki organizacyjne zamawiającego, bez stosowania 
podlimitów. 
2. Wymagany zakres ubezpieczenia (o ile OWU nie są korzystniejsze) – szkody w 
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ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku 
(dokonanych lub usiłowanych), polegające na: 
a) utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, 
b) zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją, 
c) zniszczeniu zabezpieczeń, limit odpowiedzialności równowartość 10.000 zł, 

d) zaginięciu ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze 
niespodziewanym, nagłym i niezależnym od woli Ubezpieczającego, np. podczas 
akcji ratowniczej. 

 
3. Przedmiot ubezpieczenia: 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł  
na dwie lokalizacje łącznie 

1 Środki trwałe i wyposażenie 500 000 

2 Mienie osób trzecich - będące przedmiotem najmu, dzierżawy, 
leasingu lub innej, podobnej umowy 

20 000 

3 Gotówka od kradzieży w lokalu 60 000 

4 Gotówka od rabunku w lokalu 60 000 

5 Gotówka od rabunku w transporcie 60 000 

 Razem 700.000 

 
4. System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia. 
5. Rodzaj wartości:  
a) księgowa brutto początkowa dla maszyn, urządzeń i wyposażenia,  
b) wartość nominalna dla gotówki. 
 
6. Warunki szczególne wymagane: 
a) rozszerzenie ochrony o ryzyko dewastacji do 50% sumy ubezpieczenia mienia dla poz. 1 

i 2 tabeli powyżej, 
b) przyjęcie klauzuli stempla bankowego, 
c) przyjęcie klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia, 
d) przyjęcie klauzuli czasu ochrony, 
e) przyjęcie klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych, 
f) przyjęcie klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia, 
g) przyjęcie klauzuli uznania okoliczności, 
h) przyjęcie klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, 
i) termin zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela – 3 dni od daty zaistnienia szkody lub 

powzięcia informacji o jej powstaniu, 
j) przyjęcie klauzuli miejsc ubezpieczenia, 
k) płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych, 
l) franszyza integralna – nie ma, 
m) franszyza redukcyjna, udział własny – 300 zł. 
 
 

IV. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 
 
1. Wymagany zakres ubezpieczenia: wszystkie szkody materialne (fizyczne) polegające na 
utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu. 
2. Wartość: odtworzeniowa, nowa. 
3. Przedmiot i system ubezpieczenia: 
a) system sum stałych dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, 
b) systemem pierwszego ryzyka dla kosztu odtworzenia danych, licencjonowanego 

oprogramowania, wymiennych nośników danych, zwiększonych kosztów działalności (np. 
koszty jednorazowego przeprogramowania, tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i 
demontażu sprzętu zastępczego). 
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4.Przedmiot i sumy ubezpieczenia 

ELEKTRONIKA GRUDZIĄDZKA 159 

LP. INDEKS NAZWA ŚRODKA TRWALEGO KONTO 
ROK 

NABYCIA 
WARTOŚĆ 
AKTUALNA  

1 44912028 FORTIGATE 100 A 100400000 2006 8 713,82 zł 

2 44912086 
KOMPUTER FUJITSU SIEMENS 
RX100 100400000 2007 8 798,00 zł 

3 44912087 SERWER RX 300S3IXE5335 100400000 2007 14 997,00 zł 

4 44912088 SERWER RX300S3 2.5IX5355 100400000 2007 25 943,00 zł 

5 44912089 DRUKARKA SIECIOWA RICOH 100400000 2007 5 068,00 zł 

6 44912090 SZAFA SERWEROWA MOLEX 100400000 2007 6 829,00 zł 

7 44912091 
NOTEBOOK FSC C1410 + 
SKANER 100400000 2007 5 398,00 zł 

8 44912092 
ZASILACZ SIECIOWY UPS 
40KVA 100400000 2007 35 245,00 zł 

9 44912093 
PROJEKTOR MULIMEDIALNY 
ACER 100400000 2007 4 906,00 zł 

10 44912112 NOTEBOOK C 1410 100400000 2007 4 989,00 zł 

11 44912119 KOMPUTER ESPRIMO 100400000 2008 2 388,90 zł 

12 44912120 KOMPUTER ESPRIMO 100400000 2008 2 388,90 zł 

13 44912121 KOMPUTER ESPRIMO 100400000 2008 2 388,90 zł 

14 44912122 KOMPUTER ESPRIMO 100400000 2008 2 388,90 zł 

15 44912123 KOMPUTER ESPRIMO 100400000 2008 2 388,90 zł 

16 44912124 KOMPUTER ESPRIMO 100400000 2008 2 388,90 zł 

17 44912140 KOMPUTER ESPRIMO 100400000 2008 2 388,90 zł 

18 44912180 KOMPUTER ESPRIMO 100400000 2008 1 558,37 zł 

19 44912252 URZADZENIE DIAGNOSTYCZNE 100400000 2010 29 300,00 zł 

20 44912261 STREAMER HP 100400000 2010 7 619,00 zł 

21 44912262 FORTIANLYZER 100400000 2010 8 000,00 zł 

22 44912274 NOTEBOOK HP 100400000 2011 3 600,00 zł 

23 44912275 NOTEBOOK HP 100400000 2011 3 600,00 zł 

24 NC 
FUJITSU ESPRIMO P900 E90+ - 
2 SZT.   2011 3 400,00 zł 

25 NC 
KOMPUTER FUJITSU P2560 - 10 
SZT.   2010 16 300,00 zł 

26 NC NOTEBOO FUJITSU A530   2010 2 058,00 zł 

27 44912276 SERWER 100400000 2011 27 300,00 zł 

28 88032025 KSEROKOPIARKA RICOH 100800000 2006 3 950,00 zł 

29 88032094 TELEFAX RICOH 100800000 2007 3 180,00 zł 

30 88032095 KSEROKOPIARKA RICOH 100800000 2007 22 300,00 zł 

31 90001005 SYSTEM ALARMOWY 100920000 1991 1 372,80 zł 

     271 147,29 zł 

    

ELEKTRONIKA ZUOK 

LP. INDEKS NAZWA SRODKA TRWALEGO KONTO 
ROK 

NABYCIA 
WARTOSC 
AKTUALNA 

1 44912116 KOMPUTER + MONITOR LCD 17 101400000 2007 2 814,00 zł 

2 44912141 KOMPUTER ESPRIMO 101400000 2008 2 388,90 zł 

3 44912142 KOMPUTER ESPRIMO 101400000 2008 2 388,90 zł 
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4 44912143 KOMPUTER ESPRIMO 101400000 2008 2 388,90 zł 

5 44912144 KOMPUTER ESPRIMO 101400000 2008 2 388,90 zł 

6 44912145 DRUKARKA OKI 101400000 2008 1 638,76 zł 

7 44912146 DRUKARKA OKI 101400000 2008 1 638,76 zł 

8 44912156 KOMPUTER ESPRIMO 101400000 2007 2 275,00 zł 

9 44912170 KOMPUTER ESPRIMO 101400000 2007 2 123,34 zł 

10 88032014 KOPIARKA RICOH 101820000 2005 3 700,00 zł 

11 88032263 KOPIARKA RICOH 101820000 2010 3 840,00 zł 

     27 585,46 zł 

 
Inne sumy ubezpieczenia elektroniki dla wszystkich lokalizacji łącznie 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w zł 

1 Koszt odtworzenia danych 50.000 

2 Oprogramowanie 10.000 

3 Wymienne nośniki danych 5.000 

4 Zwiększone koszty działalności 10.000 

 Razem 75.000 

 
5. Warunki szczególne wymagane 
a) wypłata odszkodowania w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od 

sumy ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej - w kwocie 
odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów 
demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat; a przy szkodzie 
całkowitej - w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego 
przedmiotu tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych 
parametrach technicznych, 

b) w ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych 
wypłata odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie 
odpowiadającej wartości poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem 
zniszczonych, uszkodzonych lub utraconych wymiennych nośników danych, ponownym 
wprowadzeniem danych lub programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji 
albo odtworzeniem danych z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem 
systemów i/lub programów,  

c) w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności nieproporcjonalnych - w kwocie 
odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia, 

d) przyjęcie klauzuli ograniczenia zasady proporcji, 
e) włączenie klauzuli automatycznego pokrycia dla nowo zakupionego sprzętu w wysokości 

20% łącznej sumy ubezpieczenia, 
f) przyjęcie klauzuli daty stempla bankowego, 
g) przyjęcie klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia, 
h) przyjęcie klauzuli czasu ochrony, 
i) przyjęcie klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych, 
j) przyjęcie klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem 

pierwszego ryzyka, 
k) przyjęcie klauzuli uznania okoliczności, 
l) przyjęcie klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, 
m) przyjęcie klauzuli miejsc ubezpieczenia, 
n) przyjęcie klauzuli przechowywania mienia, 
o) przyjęcie klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia, 
p) przyjęcie klauzuli reprezentantów, 
q) przyjęcie klauzuli tymczasowego składowania,  
r) przyjęcie klauzuli ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami, 
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s) płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych, 
t) franszyza integralna – nie ma, 
u) franszyza redukcyjna, udział własny – 5% wartości szkody, nie mniej niż 500 zł. 
 
 
 

VI. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  
 
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków 
ubezpieczeniowych powstałych w okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub 
rzeczowa, pod warunkiem zgłoszenia szkody  w terminach ustawowo określonych. Przez „wypadek 
ubezpieczeniowy” rozumiemy śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, 
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności  
o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej również czysta strata finansowa 
Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub 
rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). 
Szkoda rzeczowa to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo 
nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby 
osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).  
W ramach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel  zobowiązany jest do pokrycia kosztów obrony w 
związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.: 

a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub 
uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem,  

b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się 
postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli 
Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, 

c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz  
kosztów opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie 
tych kosztów. 

 

 
1. Suma gwarancyjna: na jedno i wszystkie wypadki 1.000.000 zł. 
 
2. Wymagany zakres ubezpieczenia: o ile OWU nie są korzystniejsze, odpowiedzialność 
cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu z tytułu prowadzonej działalności 
oraz z tytułu posiadanego, użytkowanego i/lub administrowanego mienia, w tym za szkody 
wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług spowodowane przez wypadki 
ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych czynności, prac lub 
usług a w szczególności: 
a) obejmująca odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem 

bądź eksploatacją urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz CO, w tym wyrządzone w 
instalacjach podziemnych; 

b) rozszerzenie o OC pracodawcy, podlimit 300.000 zł; ubezpieczenie związane jest ze 
świadczeniem pracy przez pracowników Ubezpieczającego, przy czym dla celów 
niniejszego ubezpieczenia za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie 
umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz na podstawie umów 
cywilnoprawnych (o dzieło, zlecenia, itp.) z tytułu, których Ubezpieczający opłaca składkę 
na rzecz ZUS; 

c) rozszerzenie o OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego 
zanieczyszczenie, z wyłączeniem szkód powstałych na terenie lub związanych z 
działalnością ZUOK, w tym wysypiska odpadów komunalnych, limit 200.000 zł na jeden i 
wszystkie wypadki; 

d) rozszerzenie o OC z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z zachowaniem 
prawa do regresu, 

e) rozszerzenie o OC najemcy nieruchomości, z których ubezpieczony korzystał na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy 
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korzystania z cudzej rzeczy, podlimit 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki; 
f) rozszerzenie o OC najemcy ruchomości, z których ubezpieczony korzystał na podstawie 

umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej 
rzeczy, podlimit 200.000 zł na jeden i wszystkie wypadki; 

g) rozszerzenie o OC z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, podlimit 200.000 zł na jeden i 
wszystkie wypadki; 

h) rozszerzenie o OC za szkody rzeczowe wyrządzone w pojazdach należących do 
pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, na 
terenie miejsc prowadzenia działalności, podlimit 100.000 zł na jeden i wszystkie 
wypadki; 

i) rozszerzenie o OC za szkody powstałe w rzeczach podczas wykonywania przez 
ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług, podlimit 300.000 zł na 
jeden i wszystkie wypadki; 

j) rozszerzenie o OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub 
chronionym, limit 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki; 

k) rozszerzenie o OC z tytułu czystych strat finansowych, podlimit 50.000 zł. 
 
3. Warunki szczególne wymagane: 
a) franszyza integralna - brak, 
b) franszyza redukcyjna – nie ma dla szkód osobowych, dla szkód rzeczowych 1.000 zł, z 

tym, że dla ryzyka OC pracodawcy - franszyza redukcyjna w wysokości odpowiadającej 
świadczeniu otrzymanemu w ramach odszkodowania wypłaconego na podstawie Ustawy 
wypadkowej, dla rozszerzenia zakresu o szkody wyrządzone w środowisku przez jego 
zanieczyszczenie – 5%, minimum 3.000 zł wysokości każdej szkody, dla rozszerzenie 
zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej – 5%, 
minimum 3.000 zł wysokości każdej szkody 

c) przyjęcie klauzuli daty stempla bankowego, 
d) przyjęcie klauzuli czasu ochrony, 
e) przyjęcie klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych, 
f) przyjęcie klauzuli uznania okoliczności, 
g) przyjęcie klauzuli zgłaszania szkód, 
h) płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych. 
 


