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DZIAŁ A. Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
opis części zamówienia  
  

II. Tryb udzielenia zamówienia  
 
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego.  
2.Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 
1058). 
3.Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
3.1.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r., Nr 
223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1058). 
3.2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605 oraz z 2008r., Nr 188, poz.1155) 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. Zakres zamówienia obejmuje: 
•••• ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

•••• ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

•••• ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 

•••• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

•••• ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

•••• ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW,) 
Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia. 
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji:  
Załącznik nr 1: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane oraz 
klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne preferowane dla poszczególnych rodzajów 
ubezpieczeń ”  
Załącznik nr 5 „Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych” 
Załącznik nr 7 „Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych” 
Załącznik Nr 8„Szkodowość”  
Załącznik nr 3 „Wykaz pojazdów” 
3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66515100-4 (usługi ubezpieczenia od ognia), 
66515400-7 (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), 66515000-3 (usługi ubezpieczenia od 
uszkodzenia lub utraty), 66516400-4 (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), 
66516000-0 (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), 66516100-1 (usługi ubezpieczenia 
pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), 66514110-0 (usługi ubezpieczeń pojazdów 
mechanicznych), 66512100-3 (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków). 
Wymienione usługi należą do kategorii usług CPC nr 6. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
 

1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące począwszy od dnia 01.01.2010 r., z możliwością: 
a) odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych  
z dnia 29 stycznia 2004 r. w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 



okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez każdą ze stron za wypowiedzeniem złożonym w 
formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia; 
wypowiedzenie złożone w powyższym terminie wywołuje skutek na koniec danego roku ubezpieczenia.  
2. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania 
zamówienia, z wyjątkiem: 

• polis w pierwszym rocznym okresie dotyczących ubezpieczeń jeszcze aktualnych 

• polis dotyczących umów ubezpieczeń komunikacyjnych AUTO CASCO, Assistance, Zielona Karta i 
NNW kierowcy i pasażerów pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia, 
które będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca każdego rocznego okresu 
wykonywania zamówienia, tj. do dnia 31.12.2010 r. i 31.12.2011 (wyrównanie okresu 
ubezpieczenia),  

• obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego rozdziału. 

3. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych włączanych w 
trakcie wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia 
określone indywidualnie dla każdego pojazdu, z możliwością wyrównania końca okresów 
ubezpieczenia, pod warunkiem złożenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy 
ubezpieczenia OC za porozumieniem Stron w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia, tj. 31.12.2010 r. 
a jeżeli ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela w kolejnym okresie – 
także 31.12.2011 r. 
4. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych 
umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie 
broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego - MarQ Broker Sp. z o.o. w 
Toruniu 
 

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1.1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
1.2. prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności 
ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie Spółki Akcyjnej 
albo Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie właściwego organu  
na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie 
nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu 
państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot 
zamówienia. 
2. Ocena spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia” wymagany warunek w oparciu 
o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale  
VI specyfikacji. 
3. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych o wykluczeniu wykonawców z postępowania  
o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ustawy, stosuje się odpowiednio. 
4. Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się  
o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
4.1. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia każdy z nich nie 
może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz musi spełniać warunki 



udziału, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy i pkt 1.2 niniejszego rozdziału, a także muszą 
spełniać łącznie warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2-3 ustawy. 
4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy  
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w rozdziale V specyfikacji wykonawca 
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą nw. oświadczenie i dokumenty: 
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4 
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
1.3. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej 
przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - 
zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność 
ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia. 
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie  zalega z opłacaniem 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 
1.5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 
1.6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 4 – 
8 oraz pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia, każdy z tych 
wykonawców jest zobowiązany złożyć dokumenty wymienione w pkt.1.1, 1.2, 1.3 niniejszego rozdziału. 
3. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
3.1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 
3.2. Dokument, o których mowa w punkcie 3.1. w podpunktach a) i b), powinien być wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
3.3.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których punkcie 3.1., zastępuje się go dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis 
punktu 3.2. stosuje się odpowiednio. 
4. Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  



z oryginałem przez wykonawcę (na każdej stronie dokumentu kilkustronicowego). 
4.1. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła 
wątpliwości co do jej prawdziwości. 
4.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę. 
 
4.3 Oferta wspólna  - Konsorcjum  
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie wini spełnić warunki uczestnictwa w 

postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków - wyspecyfikowane w 

pkt VI każdy z osobna. 

Jeżeli oferta wspólna zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający przed zawarciem 

umowy o niniejsze zamówienia publiczne zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

 
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 
wykonawcy przekazują faksem albo w formie pisemnej. Jeżeli zamawiający lub wykonawcy przekazują 
oświadczenia, wnioski lub zawiadomienia faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
2. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie. 
3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
4. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do 
zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie 
internetowej pod adresem: http://www.mpo.torun.pl  
6. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w art. 38 
ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem 
terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten 
sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej pod adresem: 
http://www.mpo.torun.pl . Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie 
zmian w ofertach. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 
8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:  
1) Renata Markiewicz – MPO Sp. z o. o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, tel. (056) 6998166,  
e-mail: renata.markiewicz@mpo.torun.pl  
Kontakt z wymienioną osoba jest możliwy w dni pracy Spółki: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30 
2) Justyna Schweda-Kaczyńska broker z firmy Marq Broker Sp. z o.o., ul. Idzikowskiego 40a, 87-100 



Toruń Tel. (056) 6585400, 603 682 542, e-mail: justynak@marqbroker.pl 
Kontakt z wymienioną osoba jest możliwy w dni pracy: poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00  
 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. 
  

IX. Termin związania ofertą 
 
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 
 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 
 
1. Przygotowanie oferty 
1.1. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca może złożyć tylko jedną 
ofertę. 
1.2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 
1.3. Ofertę należy opracować wg załączonych formularzy zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz wskazaniami zawartymi w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach. 
1.4. Oferta musi być sporządzona, w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem czytelnym. 
1.5. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
1.6. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1.7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez wykonawcę. 
1.8.Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa 
w treści niniejszej specyfikacji. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, należy 
dołączyć pełnomocnictwo potwierdzające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione  
do reprezentowania wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi ono być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. 
1.9. Dokumenty muszą być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 
1.10. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wykonawcy. 
1.11. Wszystkie strony oferty muszą być połączone w sposób trwały, zapobiegający możliwości 
dekompletacji zawartości oferty. 

1.12. W ofercie wykonawca może zastrzec, które informacje (załączniki do oferty) stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być 
udostępnione. Załączniki zawierające informacje zastrzeżone należy podkreślić w wykazie załączników 
do oferty i umieścić w oddzielnym pakiecie spiętym, ponumerowanym i opatrzonym nazwą: „Załączniki 
zastrzeżone”. 
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 
2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty 
2.1. Oferta musi być zaadresowana na zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
ul. Grudziądzka 159 
Kod: 87-100 Miejscowość: Toruń 
2.2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być oznakowane następująco: „Przetarg – 
Kompleksowe Ubezpieczenie Majątku Spółki – nie otwierać do dnia 16.12.2009 r. do godz. 1315” 

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 



 
1. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń lub za 
pośrednictwem poczty.  
2. Termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego upływa z dniem 16.12.2009r. o godz. 1300. 
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona bez otwierania wykonawcy po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
5. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu oferty winno zostać złożone w sposób 
i w formie przewidzianej dla złożenia oferty, ze stosowną, dodatkową adnotacją na kopercie: 
„ZMIANA/WYCOFANIE”. W opakowaniu należy zamieścić oświadczenie wykonawcy o zmianie  
lub wycofaniu oferty.   

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2009 r o godzinie 1315 w siedzibie zamawiającego:   
w siedzibie Spółki, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. 
8. Sesja otwarcia ofert: 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. 
Podczas otwarcia ofert zostaną podane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych  
w ofertach. 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
1. Cenę oferty należy obliczyć za pełen 24-miesięczny okres zamówienia i cały przedmiot zamówienia 

opisany w załączniku Nr 1 do SIWZ, z zastrzeżeniami zamawiającego, o których mowa w rozdziale 
IV dotyczącym terminu wykonania zamówienia. 

2. Cena oferty winna zawierać wszystkie ewentualne zniżki i zwyżki, wynikające z zaoferowanych 
warunków wykonania zamówienia. 

3. Cenę oferty za ubezpieczenie AUTO CASCO pojazdów mechanicznych należy naliczyć od podanej 
sumy ubezpieczenia. Cena wykonania zamówienia w tym zakresie zależna będzie od aktualnej 
wartości rynkowej pojazdu na dzień wystawiania polisy ubezpieczeniowej.  

4. Cenę oferty należy podać w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie posługiwać się niżej wymienionymi kryteriami: 
 

1) Cena oferty                                                                  - 100 %  
 
2. Opis kryteriów 
 
2.2.1. Cena oferty: 
Maksymalną ilość punktów za kryterium „Cena oferty” otrzyma oferta z najniższą ceną. Ilość punktów 
przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Cena oferty” zostanie określona zgodnie  
z wzorem: 
  
                           cena oferty najtańszej 
                 Cn = ---------------------------  x  Kp 
                             cena oferty badanej   



 
gdzie:  
Cn – ilość punktów przyznana ofercie przez komisję przetargową za kryterium „Cena oferty”  
Kp – współczynnik proporcjonalności = 100 
 
3. Wynik oceny ofert  
Łączna ilość punktów oferty stanowi  ilość punktów przyznanych za kryterium „Cena 
oferty” (Cn)  
Oferta, która otrzyma największą  ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną łączną ilością punktów.  
Punkty przyzna komisja przetargowa w toku badania i oceny ofert. 
4. Członkowie komisji przetargowej dokonają oceny ofert i zaproponują wybór najkorzystniejszej oferty. 
5. Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
6. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd MPO Sp. z o.o.  lub osoba przez niego 
upoważniona, zatwierdzając propozycję komisji przetargowej. 
7. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert wyłącznie  
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji. 
 

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty  
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty  zamawiający zawiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty o: 

1) wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego 
ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści te informacje  
na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejsza ofertę, 
zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni  
od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.  
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 7 dni, jeżeli 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.  
5. Zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli wykonawca, którego oferta 
została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki wymagające unieważnienia postępowania, o których 
mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
6. Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych 
wykonawców ( art. 23 ust. 4 ustawy). 
7. Podpisanie umowy nastąpi w trybie i w terminie ustalonym między stronami. 
8. Po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne wykonawca jest zobowiązany do wystawienia do dnia 
29.12.2009 r. polis ubezpieczeniowych i przekazania ich do sprawdzenia. W przypadku przesunięcia 
terminu składania ofert i niemożliwości wystawienia w tym terminie polis ubezpieczeniowych, 



wykonawca jest zobowiązany do wystawienia noty pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującej 
bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie zamówienia w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną 
ofertą od dnia 1 stycznia 2010 roku. Nota pokrycia ubezpieczeniowego będzie obowiązywała  
do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów ubezpieczeniowych. 
9. Niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający zamieści 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie będzie żądał od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach 
 
1. Warunki umowy określa jej wzór, stanowiący załącznik Nr 7 do SIWZ. 

2. Wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających zawarcie poszczególnych 
umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres ubezpieczenia, warunki i przedmiot 
ubezpieczenia, każdorazowo składał będzie broker ubezpieczeniowy działający w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego MarQ Broker Sp. z o.o. w Toruniu, . 
 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny  
w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.  
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów 
ustawy środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców 
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną 
przez Prezesa Urzędu, działających na podstawie przepisów określonych w Art. 179 ust 3 Ustawy. 
3. Protest do zamawiającego można wnieść wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego  
w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy. 
3.1. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, 
gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 
3.2. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień SIWZ wnosi się w terminie  
7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ 
na stronie internetowej. 
3.3. W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ 
zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 
3.4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 
3.5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony  
lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 Ustawy. 
3.6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także 
zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych 
uzasadniających wniesienie protestu. 



4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą 
ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
4.1. O zawieszeniu biegu terminu związania ofertą zamawiający informuje niezwłocznie wykonawców, 
którzy złożyli oferty. 
4.2. Kopię wniesionego protestu zamawiający niezwłocznie przekazuje wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień 
SIWZ, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja, wzywając 
wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 
4.3. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, 
którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy 
przystąpili do postępowania: 
a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania o którym mowa w punkcie 4.2. powyżej, 
b) do upływu terminów, o których mowa w punkcie 3.2. powyżej, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia 
lub postanowień SIWZ. 
4.4. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, 
wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów 
zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do zamawiającego, przekazując 
jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest. 
4.5. Wykonawcy wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do udziału w postępowaniu toczącym 
się w wyniku wniesienia protestu nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej  
na czynności zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym  
w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu. 
4.6. Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany do wzięcia udziału w postępowaniu 
toczącym się w wyniku wniesienia protestu nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się  
na te same okoliczności. 
5. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu zamawiający nie może zawrzeć umowy. 
5.1. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty  

a) jeżeli nie przysługuje odwołanie - wraz z rozstrzygnięciem przez zamawiającego protestu  
lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie; 

b) jeżeli nie wniesiono odwołania – z upływem terminu do wniesienia odwołania; 
c) w przypadku wniesienia odwołania – z dniem wydania postanowienia kończącego 

postępowanie odwoławcze albo wyroku Krajowej Izby Odwoławczej. 
5.2. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy przed 
ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie 
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści 
związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi 
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
6. Zamawiający w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu rozstrzyga 
wszystkie protesty dotyczące: 
a) treści ogłoszenia, 
b) postanowień SIWZ, 
c) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru 
najkorzystniejszej oferty. 
6.1. Protest inny niż wymieniony wyżej zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 
wniesienia. 
6.2. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminach ustawowych uznaje się za jego oddalenie. 
6.3. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia 
odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, 
którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy 



treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest 
udostępniana. 
6.4. W przypadku uwzględnienia protestu zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub 
dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej: 
a) niezwłocznie – jeżeli uwzględnił wszystkie zgłoszone żądania, 
b) po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu – jeżeli co najmniej jedno ze zgłoszonych żądań nie zostało 
uwzględnione. 
6.5. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich 
wykonawców. 
7. Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie  
od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego: 

a) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
b) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, 
c) odrzucenia oferty. 

8. Odwołanie wnosi się do prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu 
lub terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania 
zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne  
z jego wniesieniem do prezesa Urzędu. 
9. Kopię odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia  
jej otrzymania, wzywając ich do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. Uczestnik 
postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu może zgłosić przystąpienie do postępowania 
odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego Izby, wskazując swój 
interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się 
prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania odwoławczego, nie mogą pozostawać  
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił. 
10. Przysługujące środki ochrony prawnej regulują postanowienia art. 179 do 198 ustawy. 
 
DZIAŁ B: Informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

I. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  
        w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,  

 
Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 3 ustawy zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwość udzielenia 
zamówień uzupełniających. 
 

II. Opis Części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

III. Postanowienia końcowe 
 
1. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 4) ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert 

wariantowych. 
2. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia wykonania 

części ani całości zamówienia podwykonawcom. 
3. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektroniczne 
4. W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 



przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- 
Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego o sądzie 
polubownym.  

 
Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

• Nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane dla 
poszczególnych rodzajów ubezpieczeń . 

• Nr 2 – formularz „Oferta”  

• Nr 3 – formularz cenowy  

• Nr 4 – oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych  

• Nr 5 – Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych 

• Nr 6 – wzór umowy  

• Nr 7 – wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych 

• Nr 8 – szkodowość 

• Nr 9 – wykaz pojazdów 
 

 
 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia  

 
zatwierdził w dniu …………………………………….. 

                                                                                  
Kierownik Zamawiającego 

…………………………………….………  

 
 
Akceptuję pod względem merytorycznym      data: ............ 
 

........................................................................................................ 
[podpis] 

 
Nadzór formalno – prawny   data : ....................... 
 

....................................................................................................................... 
[podpis] 

 
 
 
 
 

                                                                                   

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1 do SIWZ  

 
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki wymagane dla poszczególnych 
rodzajów ubezpieczeń 
 
 
Warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń 
 
I. 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, deszcz nawalny, grad, śnieg i lód (w tym zalanie wskutek topnienia 
śniegu lub lodu), lawina, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, obsunięcie się ziemi, uderzenie 
pojazdu w ubezpieczony przedmiot, dym, sadza, huk ponaddźwiękowy, upadek drzew, budynków lub 
budowli – rozumiany jako szkody spowodowane przez przewrócenie się na przedmiot ubezpieczenia 
rosnących drzew, ich fragmentów lub nie będących we władaniu Ubezpieczającego budynków, budowli 
lub ich części lub elementów, skażenie lub zanieczyszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń 
objętych umową ubezpieczenia,  

Powódź – szkoda powstała wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się wody w korytach 
wód płynących bądź stojących, np. wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych, 

Szkody wodno – kanalizacyjne – szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych 
cieczy, jeżeli przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów  lub substancji z przewodów 
i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i/lub innych instalacji, 
znajdujących się wewnątrz budynku lub na posesji objętej ubezpieczeniem (również wskutek pęknięcia i 
zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), 
cofnięcie się wody lub ścieków z publicznych urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się 
główek tryskaczowych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i innych zaworów; 

Przepięcia – szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego, w tym również powstałe w czasie 
wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub wzbudzania się niszczących sił 
elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników; 
Limit odszkodowawczy na ryzyko przepięcia: 20% sumy ubezpieczenia maszyn, urządzeń  
i wyposażenia. System pierwszego ryzyka. 
 
Wandalizm- bezprawne, bezpośrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 
przez osoby trzecie, niezwiązane z innym celem działania tych osób. Limit  250.000 zł. System 
pierwszego ryzyka.  
 
 
 
 
 
 



2. Przedmiot ubezpieczenia: 
Sumy ubezpieczenia : 
Lp. Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia 

1 
Budynki biurowe, gospodarcze, użytkowe, 
wiaty itp.gr 1 KRST 2 922 492,42 zł 

2 Budowle gr 2 KRST 1 273 841,94 zł 

3 Maszyny gr 3, 4, 5, 6 KRST 6 556 5110,61zł 

4 Urządzenia i wyposażenie gr 8, 9 KRST 417 762,53 zł 

5  Pojemniki na odpady 5 980 609,73 zł 

6 Mienie pracownicze 70 000,00 zł 

7 Środki obrotowe 500 000,00 zł 

8 Nakłady adaptacyjne 50 000,00 zł 

9 Gotówka w schowkach 30 000,00 zł 

10 
Klauzula wandalizmu dla pojemników do 
odpadów DZWON 250 000,00 zł 

 
 
Mienie pracownicze – 500,00 zł / 1 os. (ubezpieczenie mienia pracowniczego systemem pierwszego 
ryzyka). 
Wartości budynków i budowli podane są według wartości księgowej brutto, system sumy stałe  
 
Wartości maszyn, urządzeń, wyposażenia, pojemników podane są według wartości księgowej 
brutto, system sumy stałe 
 
Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (np. stolarka 
okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy) 
 
 
3. Ubezpieczenie nakładów inwestycyjnych / adaptacyjnych systemem pierwszego ryzyka 
Suma ubezpieczenia: 100 000, 00 zł  w wartości odtworzeniowej nowej. 
 
4. Ubezpieczenie środków obrotowych systemem pierwszego ryzyka 
Suma ubezpieczenia: 500 000, 00 zł wg kosztów zakupu lub wytworzenia 
 
5. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych systemem pierwszego ryzyka 
Suma ubezpieczenie: 30 000, 00 zł  wg wartości nominalne 
 
Sumy ubezpieczenia Zakład Utylizacji Opadów Komunalnych ul. Kociewska 

Lp. Nazwa obiektu (przedmiot ubezpieczenia) wartość w EURO kurs wartość w PLN  
(SUMA UBEZPIECZENIA) 

1 
Niecka składowiska z systemem odgazowania 
i drenażu 

2 564 522,49 4,50 11 540 351,21 

2 Drogi na terenie składowiska 518 566,98 4,50 2 333 551,41 

3 Instalacja odzysku biogazu 252 797,60 4,50 1 137 589,20 

4 Budynek garażowy i warsztatowy 246 809,00 4,50 1 110 640,50 

5 Budynek portierni 24 212,00 4,50 108 954,00 

6 Sieć odprowadzająca wodę i ścieki 470 489,00 4,50 2 117 200,50 

7 Podczyszczalnia ścieków 588 923,11 4,50 2 650 154,00 

8 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 674 204,68 4,50 3 033 921,06 

9 Sieć elektryczna 269 830,00 4,50 1 214 235,00 



10 Stacja transformatorowa 59 939,00 4,50 269 725,50 

11 Sieć elektryczna 101 640,00 4,50 457 380,00 

12 Drogi wewnętrzne 843 219,66 4,50 3 794 488,47 

13 Ogrodzenie terenu 98 096,00 4,50 441 432,00 

14 Chodniki,zieleń ochronna 77 620,00 4,50 349 290,00 

15 Dokumentacja powykonawcza 149 390,00 4,50 672 255,00 

16 Hala sortowni 1 319 047,10 4,50 5 935 711,95 

17 Linia sortownicza 1 234 793,00 4,50 5 556 568,50 

18 Ładowarka kołowa 189 598,00 4,50 853 191,00 

19 Kontenery 84 003,06 4,50 378 013,77 

20 Zaplecze - kotłownia 391 679,00 4,50 1 762 555,50 

21 Hala kompostowni z wiatą 784 724,00 4,50 3 531 258,00 

22 Bioreaktory w kompostowni 88 256,22 4,50 397 152,99 

23 System odcieków w kompostowni 14 951,33 4,50 67 280,99 

24 Wentylacja w kompostowni 444 376,17 4,50 1 999 692,77 

25 Sito bębnowe w kompostowni 103 503,55 4,50 465 765,98 

26 Przerzucarka do kompostu 383 540,45 4,50 1 725 932,03 

27 Place technologiczne kompostowni 365 228,00 4,50 1 643 526,00 

28 Rozdrabniacz odpadów zielonych 69 519,00 4,50 312 835,50 

29 Wiata 174 776,00 4,50 786 492,00 

30 Place przerobu odpadów budowlanych 339 053,00 4,50 1 525 738,50 

31 Kruszarka do gruzu 345 012,33 4,50 1 552 555,49 

32 Przesiewacz gruzu 94 878,45 4,50 426 953,03 

33 Kontenery 11 040,40 4,50 49 681,80 

34 Ładowarka kołowa 166 790,12 4,50 750 555,54 

35 Wyposażenie chwytakowe 31 599,70 4,50 142 198,65 

36 
Zakład demontażu odpadów 
wielkogabarytowych 

139 290,00 4,50 626 805,00 

37 Magazyn odpadów niebezpiecznych 92 860,00 4,50 417 870,00 

  
Razem    62 139 502,84 

      
Wartości w powyższej tabeli odpowiadają wartości nowej. System sumy stałe 
 
Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami (np. stolarka 
okienna i drzwiowa, wykładziny podłóg i ścian, zabudowy) 
 
6. Warunki szczególne wymagane: 
• Przyjęcie ryzyka huraganu, jako wiatru o prędkości min. 17 m/s, 

• Ryzyko przepięcia – limit 20% sum ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia 

• Przyjęcie ryzyka trzęsienia ziemi, 

• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej zgodnie z podaną klauzulą  

• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji, 

• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia danego 
rodzaju mienia  

• Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego 

• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 

• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych 

• Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia nakładów 
inwestycyjnych/ adaptacyjnych, środków obrotowych, gotówki i innych wartości pieniężnych oraz 
mienia pracowniczego) 

• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 



• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń 

• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 

• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia  

• Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych 

• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia 

• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 

• Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie 

• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia ekspertów 

• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców 

• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 

• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny - zniesione  
 
 
II. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
 
System ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko, do wyczerpania sumy ubezpieczenia, łączna suma 
ubezpieczenia na wszystkie placówki, bez stosowania podlimitów. 
 
1. Wymagany zakres ubezpieczenia (o ile OWU nie są korzystniejsze) – szkody w ubezpieczonym 

mieniu powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), 
polegające na:  

• utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru, 

• zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją 

• zniszczeniu zabezpieczeń (limit odpowiedzialności: równowartość 10 000, 00 zł) 
obejmujący także: 
zaginięcie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzenia o charakterze niespodziewanym, nagłym  
i niezależnym od woli Ubezpieczającego, np. podczas akcji ratowniczej, przy czym w przypadku 
odnalezienia zaginionego mienia w stanie nieuszkodzonym Ubezpieczający zobowiązany jest do zwrotu 
otrzymanego odszkodowania w całości, a w przypadku częściowego uszkodzenia – w części 
przewyższającej poniesioną stratę 
 
2. Przedmiot ubezpieczenia:  

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

1 Maszyny gr 3, 4, 5, 6 KRST 300 000,00 zł 
2 Urządzenia i wyposażenie gr 8, 9 KRST 200 000,00 zł 
3 Środki obrotowe 50 000,00 zł 
4 Pojemniki do odpadów  100 000,00 zł 
5 Gotówka od kradzieży 100 000,00 zł 
6 Gotówka od rabunku 100 000,00 zł 
7 Gotówka od rabunku w transporcie 80 000,00 zł 

 
3. System ubezpieczenia – na pierwsze ryzyko do wyczerpania sumy ubezpieczenia;  
4. Rodzaj wartości: księgowa brutto (dla maszyn, urządzeń i wyposażenia), cena zakupu (dla środków 
obrotowych), wartość nominalna (dla środków pieniężnych) 
 
5. Warunki szczególne wymagane: 
• Rozszerzenie ochrony o ryzyko dewastacji do 100% sumy ubezpieczenia środków obrotowych  
i wyposażenia 



• Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dewastacji maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz 
środków obrotowych do 100% sumy ubezpieczenia, zgodnie z podaną definicją, 

• Ochroną ubezpieczeniową obejmuje mienie osób trzecich do sumy 20 000, 00 zł 

• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej 

• Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego 

• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 

• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych 

• Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia 

• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń  

• Termin zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela – 3 dni od daty zaistnienia szkody lub powzięcia 
informacji o jej powstaniu. 

• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia  

• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 

• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – zniesione. 
 
III. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń  
 
1. Wymagany zakres ubezpieczenia (o ile OWU nie są korzystniejsze): zniszczenie lub 
uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia będące następstwem nagłego, nieprzewidzianego i 
niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia losowego w szczególności – wad odlewniczych i 
materiałowych, błędów w projektowaniu lub konstrukcji, niewłaściwej obsługi, wandalizmu, rozerwania 
wskutek działania siły odśrodkowej, niedoboru wody w kotłach, dostania się ciała obcego, zwarcia, 
przepięcia, przetężenia   
 
2. Suma ubezpieczenia  
 
Lp. Rodzaj mienia Suma ubezpieczenia 
1 Maszyny gr 3, 4, 5, 6 KRST 5 553 052,64zł 

 
Wartości maszyn podane są według wartości księgowej brutto, system sumy stałe 
 
Sumy ubezpieczenia Zakład Utylizacji Opadów Komunalnych ul. Kociewska 
 

Lp.          Przedmiot ubezpieczenia wartość w EURO kurs wartość w PLN  
(SUMA UBEZPIECZENIA) 

1 Instalacja odzysku biogazu 252 797,60 4,50 1 137 589,20 

2 Podczyszczalnia ścieków 588 923,11 4,50 2 650 154,00 

3 Linia sortownicza 1 234 793,00 4,50 5 556 568,50 

4 Ładowarka kołowa 189 598,00 4,50 853 191,00 

5 Zaplecze - kotłownia 391 679,00 4,50 1 762 555,50 

6 Bioreaktory w kompostowni 88 256,22 4,50 397 152,99 

7 System odcieków w kompostowni 14 951,33 4,50 67 280,99 

8 Wentylacja w kompostowni 444 376,17 4,50 1 999 692,77 

9 Sito bębnowe w kompostowni 103 503,55 4,50 465 765,98 

10 Przerzucarka do kompostu 383 540,45 4,50 1 725 932,03 

11 Place technologiczne kompostowni 365 228,00 4,50 1 643 526,00 

12 Rozdrabniacz odpadów zielonych 69 519,00 4,50 312 835,50 

13 Kruszarka do gruzu 345 012,33 4,50 1 552 555,49 

14 Przesiewacz gruzu 94 878,45 4,50 426 953,03 



15 Ładowarka kołowa 166 790,12 4,50 750 555,54 

16 Wyposażenie chwytakowe 31 599,70 4,50 142 198,65 

  
Razem    21 444 507 ,17  

     Wartości w powyższej tabeli odpowiadają wartości nowej. System sumy stałe 
 
3. Warunki szczególne wymagane: 
• Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej zgodnie z podaną klauzulą  

• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji, 

• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia do 20% łącznej sumy ubezpieczenia danego 
rodzaju mienia  

• Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego 

• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 

• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat nie wymagalnych 

• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń 

• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 

• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia  

• Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych 

• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia 

• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 

• Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie 

• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia ekspertów 

• Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców 

• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 

• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny - zniesione 
 
IV. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
 
A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  
 
1. Przedmiot ubezpieczenia: Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona przez Ubezpieczającego  
w myśl przepisów prawa odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa za szkody majątkowe  
i osobowe, wyrządzone z związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia 
wykorzystywanego w tej działalności, za wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia, 
z których roszczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. 
Za wypadek ubezpieczeniowy uznaje się zdarzenie powodujące szkodę, polegające na uszkodzeniu 
ciała, rozstroju zdrowia, w tym śmierci w następstwie takiego zdarzenia albo uszkodzeniu lub 
zniszczeniu rzeczy ruchomych lub nieruchomości. 
 
Wymagany zakres ubezpieczenia (o ile OWU nie są korzystniejsze): odpowiedzialność cywilna 
(deliktowa i kontraktowa) z tytułu prowadzonej działalności statutowej 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 oraz z tytułu posiadania i zarządzania wysypiskami 
odpadów komunalnych  w szczególności: 
a) obejmująca odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź 
eksploatacją urządzeń wod. – kan. i c.o.; 



b) rozszerzona o OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego zanieczyszczenie, 
zwłaszcza wyrządzone w związku z posiadaniem i zarządzaniem wysypiskami odpadów komunalnych, 
z podlimitem 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 
c) rozszerzona o OC z tytułu szkód wyrządzonych przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do 
regresu, z podlimitem 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 
 
d) rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach 
ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, 
leasingu lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, z podlimitem 300 000,00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia; 
e) rozszerzona o OC deliktową z tytułu użytkowania pojazdów nie podlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, z podlimitem 200 000, 00 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia, 
f)  rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w pojazdach należących do 
pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, z podlimitem 
100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, 
g)  rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu powierzonym podczas 
wykonywania przez ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych usług, z podlimitem 
100 000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
 
3. Franszyza redukcyjna i udział własny – brak 
     Franszyza integralna – 100,00 zł 
 
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 1 000 000,00 zł  
 
Warunki szczególne wymagane 
• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego. 

• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 

• Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) 

• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 

• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 

• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych 

• Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin  

• Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC 

• Franszyza integralna – 100, - zł w szkodach rzeczowych  

• Franszyza redukcyjna, udział własny- nie ma 
 

 
SUMA GWARANCYJNA I SKŁADKA 

 
•••• Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest określona w polisie suma gwarancyjna. 

•••• Każda wypłata odszkodowania zmniejsza sumę gwarancyjną z dniem wypłaty odszkodowania. 

•••• Na wniosek Ubezpieczającego suma gwarancyjna za opłatą dodatkowej składki może zostać 
podwyższona w trakcie obowiązywania umowy ubezpieczenia. 

•••• Jeżeli suma gwarancyjna wyczerpie się wskutek wypłat odszkodowań przed końcem okresu 
ubezpieczenia to umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu 

•••• Składka ubezpieczeniowa jest określona w polisie i jest płatna zgodnie z postanowieniami polisy. 



WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody :  

••••  majątkowe, których wielkość nie przekracza 100 zł (franszyza integralna), 

•••• wyrządzone umyślnie przez osoby na stanowiskach kierowniczych 

•••• związane z popełnieniem przestępstwa przez osoby na stanowiskach kierowniczych, 

•••• powstałe na skutek działania promieniowania jonizującego, 
 

WARTOŚĆ SZKODY 
• Jeżeli o wielkości odszkodowania lub/i zadośćuczynienia orzekł sąd w prawomocnym wyroku lub 
organ administracji publicznej w ostatecznej decyzji administracyjnej, Ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie powiększone o obciążające Ubezpieczonego koszty postępowania. 

• Do kosztów postępowania dolicza się koszty zastępstwa procesowego lub pomocy prawnej, o ile ich 
rozmiar i zakres został uzgodniony z Ubezpieczycielem, do wysokość limitu określonego w polisie 
kwotowo lub jako procent sumy gwarancyjnej. 

• Jeżeli poszkodowany nie wystąpił do sądu powszechnego lub organu administracji publicznej  
o przyznanie odszkodowania lub/i zadośćuczynienia wartość szkody jest określana przez 
Ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w granicach roszczenia poszkodowanego 
pod warunkiem, że określenie wielkości szkody nie jest uzależnione od orzeczenia sadu lub decyzji 
organu administracji publicznej. 

 
WYPŁATA ODSZKODOWANIA 

• W przypadku określonym w pkt. I rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie 
w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji 
publicznej. 

• Jeżeli roszczenie poszkodowanego oraz zebrane w toku postępowania likwidacyjnego informacje  
i dokumenty pozwalają na ustalenie rozmiarów i przyczyn powstania szkody, nie czekając  
na zakończenie się postępowania sądowego lub administracyjnego, Ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie w terminie ustalonym w pkt. III z uwzględnieniem pkt. IV i V. Powyższe postanowienia 
odnoszą się per analogiem do bezspornej części odszkodowania. 

• W przypadku określonym w pkt. III rozdziału „wartość szkody” Ubezpieczyciel wypłaci 
odszkodowanie w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody. 

• Jeżeli wyjaśnienie okoliczności powstania szkody niezbędnych do przyznania i ustalenia wielkości 
odszkodowania napotyka istotne utrudnienia Ubezpieczyciel powiadomi Ubezpieczającego na piśmie  
o ich przyczynach i planowanym terminie zakończenia postępowania likwidacyjnego. 

• W przypadku określonym w pkt. IV wypłata odszkodowania nastąpi w ciągu 14 dni od wyjaśnienia 
wszystkich niezbędnych okoliczności, nie później niż w ciągu 90 dni od przyjęcia zgłoszenia szkody. 
 
B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 
 
1. Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy 
(szkody osobowe i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez 
nich pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę  
nad świadczeniem wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 
30.10.2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Dz. U. 
Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.) 
 
2. Suma ubezpieczenia: 300 000,00 zł (suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia) 
 
 



3. Warunki szczególne wymagane 

• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego. 

• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 

• Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej) 

• Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód 

• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 

• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

• Płatność składki rocznej w 4 równych ratach. 

• Franszyza integralna – brak  

• Franszyza redukcyjna w szkodach osobowych – wysokość świadczenia ZUS. 

• Udział własny- nie ma 
 
V. Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  
 
1. Wymagany zakres ubezpieczenia: (o ile OWU nie są korzystniejsze) 

Wszystkie szkody materialne (w szczególności powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym huraganu, 
działania wody, zdarzeń technicznych lub technologicznych albo działania człowieka, np. kradzież  
z włamaniem, rabunek, celowe i świadome zniszczenie przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, 
niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, błędna obsługa, zaniedbanie) obejmujące poniesione  
na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu 
techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachtu lotniczego). 

2. Przedmiot ubezpieczenia: 
• sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny systemem sum stałych, 

• koszt odtworzenia danych – systemem pierwszego ryzyka 

• licencjonowane oprogramowanie – systemem pierwszego ryzyka 

• wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka 

• zwiększone koszty działalności nieproporcjonalne (np. koszty jednorazowego przeprogramowania; 
tymczasowej naprawy sprzętu, montażu i demontażu sprzętu zastępczego) systemem pierwszego 
ryzyka 
Koszt odtworzenia danych 
Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł 
Oprogramowanie 
Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł 
Wymienne nośniki danych 
Suma ubezpieczenia: 5 000,00 zł 
Zwiększone koszty działalności 
Suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł 
 
3. Ubezpieczenie od szkód materialnych 
A. Łączne sumy ubezpieczenia: 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Łączna suma 
ubezpieczenia 

1 Sprzęt stacjonarny 497 096,93 zł 
2 Sprzęt przenośny 194 269,04 zł 
3 Kserokopiarki 47 519 ,98 zł 

4 
Monitoring, systemy alarmowe, system 
lokalizacji pojazdów 263 267,54 zł 



 
4. Warunki szczególne wymagane 
• Objęcie ochroną ubezpieczeniową sprzętu stacjonarnego i przenośnego 

• W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych 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 

• 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, a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności 
nieproporcjonalnych – w kwocie odpowiadającej poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma 
ubezpieczenia. 

• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji 

• Włączenie klauzuli automatycznego pokrycia dla nowo zakupionego sprzętu w wysokości  
20% łącznej sumy ubezpieczenia  

• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 

• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 

• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 

• Przyjęcie podanej klauzuli konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego 
ryzyka 

• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń 

• W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia  
o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zdarzeniu; w zakresie pozostałych 
ryzyk – termin zawiadomienia o szkodzie zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód 

• Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia 

• Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano-montażowych 

• Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia 

• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 

• Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów 

• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji 

• Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji 

• Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami, 

• Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych 

• Franszyza integralna – nie ma 

• Franszyza redukcyjna – nie ma  

• Udział własny - zniesiony 

VI. Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NW, Assistance 
1. Przedmiot ubezpieczenia:  
• pojazdy mechaniczne podlegające, stosownie do przepisów ustawy „Prawo o ruchu drogowym” 
rejestracji w RP, stanowiące własność Ubezpieczającego lub użytkowane na podstawie umowy najmu, 



użyczenia, dzierżawy, leasingu albo innej podobnej umowy korzystania z cudzej rzeczy. Suma 
ubezpieczenia pojazdu zawiera także wartość wyposażenia dodatkowego i specjalistycznego; 
wyposażeniem podstawowym są wszelkie urządzenia i sprzęt zainstalowany w pojazdach, służący 
 do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służący bezpieczeństwu 
jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą. 
Wykaz pojazdów stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
2. Zakres ubezpieczenia: 
2.1. Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych zgodnie  
z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim 
Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r.  
Obszar odpowiedzialności: zgodnie z ustawą 
Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą) 
Dotyczy pojazdów: wszystkie pojazdy z załącznika nr 8 do SIWZ. 
2.2. Ubezpieczenia NNW pasażerów i kierowców pojazdów mechanicznych. 
Suma ubezpieczenia: 5.000,00 zł. / 1 os. 
Dotyczy pojazdów: pojazdy z załącznika nr 8 do SIWZ  
2.3. Ubezpieczenie Auto Casco (o ile OWU nie są korzystniejsze) 
Ubezpieczenie Auto Casco w zakresie pełnym  z ryzykiem kradzieży z wykupionym udziałem własnym i 
zniesioną amortyzacją lub w zakresie ograniczonym z wykupionym udziałem własnym i zniesioną 
amortyzacją. Jako ograniczenie zakresu rozumie się wyłączenie ryzyka kradzieży całego pojazdu lecz 
włączenie ryzyka kradzieży elementów i wyposażenia dodatkowego całego pojazdu.    
W załączniku nr 8 – Wykaz pojazdów Zamawiający określił pojazdy, które mają być ubezpieczone w 
pełnym, a które w ograniczonym zakresie ubezpieczenia.  
 
Dotyczy pojazdów z podaną wartością w zał. Nr 8 do SIWZ. 
 
Obszar odpowiedzialności:  RP dla pojazdów z zakresem ograniczonym  
           EUROPA dla pojazdów z zakresem pełnym 
 
3. Zasady zawierania umów: 
3.1. zastosowane stawki, będą obowiązywały również w stosunku do pojazdów wchodzących  
do ubezpieczenia w trakcie roku. 
3.2. Odpowiedzialność cywilna 
• pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania 
ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową z dniem zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem 
podpisania stosownej umowy, najpóźniej z dniem rejestracji 
3.3. Auto casco: 
• pojazdy nowe, które zostaną zakupione, objęte w posiadanie lub przyjęte w leasing w czasie trwania 
ubezpieczenia są objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem 
podpisania stosownej umowy, 

• pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, 
wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, a rozliczenie składki nastąpi w stosunku  
do faktycznego okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej. 

• dodatkowe wyposażenie samochodów (np. radiotelefon, sprzęt RTV) zawarte w sumie 
ubezpieczenia poszczególnych pojazdów, bez naliczania dodatkowej składki, 

• przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Auto Casco na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego  
o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego 
Ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowo zakupionych – przyjęcie do ubezpieczenia  
bez dokonania oględzin. 



 
4. Warunki szczególne wymagane: 
• W wypadku szkody komunikacyjnej dokonanie przez Ubezpieczyciela oględzin pojazdu w ciągu 2 dni 
roboczych od momentu zgłoszenia szkody. W razie nie dokonania oględzin w ww. terminie 
Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy pojazdu.  

• Przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia Auto Casco na podstawie oświadczenia Ubezpieczającego  
o braku uszkodzeń oraz zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia u dotychczasowego 
Ubezpieczyciela. W przypadku pojazdów nowych, zakupionych w autoryzowanych sieciach dealerskich 
– przyjęcie do ubezpieczenia bez dokonania oględzin 

• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – brak 

• Nie obowiązują ograniczenia, udziały własne bądź inne redukcje odszkodowania w przypadku 
popełnienia przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, takiego jak: wymuszenie 
pierwszeństwa przejazdu, wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym, wjazd na skrzyżowanie przy 
czerwonym świetle, przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez 
telefon komórkowy, nieprzestrzeganie znaków drogowych STOP, zakaz ruchu, zakaz wjazdu, zakaz 
zatrzymywania się i postoju 

• Składki za ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AC muszą być naliczane od aktualnej 
wartości rynkowej pojazdu 

• Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej, w tym odstąpienie od stosowania zasady proporcji 

• Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego 

• Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia 

• Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony 

• Przyjęcie podanej klauzuli nie ściągania rat niewymagalnych 

• Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności 

• Przyjęcie podanej klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń 

• W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia  
o szkodzie – do 3 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia wiadomości o zdarzeniu; w zakresie pozostałych 
ryzyk – termin zawiadomienia  o szkodzie  zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód 
• Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych 

• Franszyza integralna, redukcyjna, udział własny – zniesione 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 do SIWZ 
 
Pieczęć wykonawcy                    
NIP:                           (data)    
REGON: 

 

O F E R T A 
 
 

Zamawiający: 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 
 ul. Grudziądzka 159 
 87-100 Toruń 
 
 

  Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 
 

„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SPÓŁKI” 
 

oferujemy 
 

wykonanie usług objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, za cenę łączną: 
 
.................................., słownie złotych (........................................................) 
 (usługa zwolniona z podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004  

o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004 r., Nr 54., poz. 535 z późn. zm., o którym mowa w Dziale 

VIII, Rozdz. 2, art. 43 ) 

 
wynikającą z wypełnionego formularza cenowego (zał. nr 2a). 
 
Termin wykonania zamówienia:  24 miesiące począwszy od 01.01.2009 r. 
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, 
3) uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, 
4) przedstawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki zawarcia umowy oraz 

projekt umowy zostały przez nas zaakceptowane. 
5) wyrażamy zgodę na: 

a) ratalną (kwartalną) 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. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

Lp. Wyszczególnienie  Nr strony 

1.   

2.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

 
Zastrzeżenie:  
 
Załączniki nr  …………………………………………………. nie mogą być udostępnione, ponieważ 
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
 
                                                                                                    
 
 
 
                                                                                                    …....................................... 
                                                                                                     (pieczątka i podpis wykonawcy)



 

Formularz cenowy  Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

I. 
Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
 Suma 

ubezpieczenia  
 Składka za 24 miesiące  

1 
Budynki biurowe, gospodarcze, 
użytkowe, wiaty itp.gr 1 KRST 2 922 492,42 zł  

2 Budowle gr 2 KRST 1 273 841,94 zł  

3 Maszyny gr 3, 4, 5, 6 KRST 6 556 5110,61zł  

4 Urządzenia i wyposażenie gr 8, 9 KRST 417 762,53 zł  

5 Pojemniki na odpady 5 980 609,73 zł  

6 Mienie pracownicze 70 000,00 zł  

7 Środki obrotowe 500 000,00 zł  

8 Nakłady adaptacyjne 50 000,00 zł  

9 Gotówka w schowkach 30 000,00 zł  

10 
Klauzula wandalizmu dla pojemników do 
odpadów DZWON 250 000,00 zł  

11 
Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych  62 139 502,84 zł  

Suma składek:   
Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

II. 
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
 Suma 

ubezpieczenia  
 Składka za 24 miesiące 

1 Maszyny gr 3, 4, 5, 6 KRST 300 000,00 zł  

2 Urządzenia i wyposażenie gr 8, 9 KRST 200 000,00 zł  

3 Środki obrotowe 50 000,00 zł  

4 Pojemniki do odpadów  100 000,00 zł  

5 Gotówka od kradzieży 100 000,00 zł  

6 Gotówka od rabunku 100 000,00 zł  

7 Gotówka od rabunku w transporcie 80 000,00 zł  

Suma składek:  
Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

III. 
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
 Suma 

ubezpieczenia  
 Składka za 24 miesiące 

1 Maszyny gr 3, 4, 5, 6 KRST 5 553 052,64 zł  

2 
Zakład Utylizacji Odpadów 
Komunalnych  21 444 507 ,17  



 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

IV Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
 Suma 

ubezpieczenia  
 Składka za 24 miesiące 

1 Sprzęt stacjonarny 497 096,93 zł  

2 Sprzęt przenośny 194 269,04 zł  

3 Kserokopiarki 47 519 ,98 zł  

4 
Monitoring, systemy alarmowe, system 
lokalizacji pojazdów 263 267,54 zł  

Suma składek:   
Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

V Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
Suma gwarancyjna  Składka za 24 miesiące 

1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia   
Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

VI Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy 
Suma gwarancyjna  Składka za 24 miesiące 

300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  2 205,00 zł 
Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

VII Ubezpieczenia komunikacyjne 

Pojazdy zgodnie z wykazem 
 Składka za 24 miesiące 

 OC   NNW   AC  

Suma składek: 

   

 

PODSUMOWANIE 

Łączna cena oferty 
  

 
  
Słownie zł  ................................................................ 
 
Data …..............................            ..................................................... 
  
                                                       (pieczątka i podpis wykonawcy)



 

Załącznik nr 4 do SIWZ 
Nazwa wykonawcy: 
 
 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na  
 

„KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU SPÓŁKI” 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Działając zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1058) oświadczam, że: 
 

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem 

zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

 
Data ....................... rok                                 ............................................................... 
                                                    (pieczątka i podpis wykonawcy) 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 

Warunki wymagane – definicje pojęć i wymagana treść klauzul dodatkowych 
 

Franszyza integralna – dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej 
wartości wyłączone są z ochrony ubezpieczeniowej). 

 
Franszyza redukcyjna – kwotowy udział własny Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w każdej szkodzie. 
 
Dym- zawiesina cząsteczek w gazie będąca bezpośrednim skutkiem spalania, która nagle wydobyła się ze 
znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych 
zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń 
wentylacyjnych i oddymiających. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń) 
 
Śnieg / lód – szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek bezpośredniego działania ciężaru śniegu 
lub lodu na przedmiot ubezpieczenia albo przewrócenie się pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia 
sąsiedniego na mienie ubezpieczone, a także zalanie ubezpieczonego mienia wskutek topnienia śniegu 
albo lodu. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń) 
 
Trzęsienie ziemi- zgodnie z definicją określoną w OWU Ubezpieczycieli 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych) 
 
Katastrofa budowlana – szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, 
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów 
rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (zgodnie z definicją 
zawartą w art. 73 ust. 1 prawa budowlanego). 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń) 
 
Dewastacja – zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia w związku z usiłowaniem lub 
dokonaniem kradzieży z włamaniem albo rabunku. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku) 
 
Wandalizm- bezprawne, bezpośrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie, niezwiązane z innym celem działania tych osób. (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i 
innych zdarzeń losowych od kradzieży z włamaniem i rabunku, maszyn od uszkodzeń) 
 
Klauzula likwidacyjna – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Bez względu na stopień amortyzacji lub zużycia technicznego danego przedmiotu ubezpieczenia, 
odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do sumy ubezpieczenia uszkodzonej lub utraconej 
rzeczy ustalonej w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej nowej. Zasada proporcji z tytułu 
niedoubezpieczenia nie będzie stosowana.  
Taka sama zasada wypłaty odszkodowania obowiązuje w przypadku nieodtworzenia przedmiotu 
ubezpieczenia.  



 

 (dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem  
i rabunku, maszyn od uszkodzeń, sprzętu elektronicznego i AUTO CASCO)  
 
Klauzula automatycznego pokrycia - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej 
deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją. Suma ubezpieczenia ulega 
podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia. 
Wartość majątku objętego klauzulą automatycznego pokrycia nie może przekroczyć 20% łącznej sumy 
ubezpieczenia. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej Ubezpieczający jest 
zobowiązany zgłosić niezwłocznie po wprowadzeniu zmiany. Zgłoszenie to powoduje z chwilą jego 
dokonania odnowienie 20 procentowego limitu objętego klauzulą automatycznego pokrycia. Składka za 
doubezpieczenie jest naliczana za każdy dzień faktycznej ochrony po zakończeniu każdego rocznego 
okresu ubezpieczenia, przy zastosowaniu stawki wynikającej z przedstawionej oferty (nie obowiązuje 
stosowana składka minimalna z polisy ubezpieczeniowej), z uwzględnieniem dokonanych w tym czasie 
likwidacji, sprzedaż i innych zmniejszeń w stanie środków trwałych (zbilansowanie z przysługującym 
zwrotem składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia zgodnie z art. 813 § 1 k.c.)    
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń, sprzętu 
elektronicznego) 
 
Klauzula daty stempla bankowego lub pocztowego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 
za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub 
pocztowego, uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym. 
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 
 
Klauzula zbycia przedmiotu ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 
1. W braku odmiennego stanowiska Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przekazanego do 
Ubezpieczyciela, w przypadku zbycia przedmiotu ubezpieczenia (np. w związku z przewłaszczeniem na 
zabezpieczenie), umowa ubezpieczenia nie wygasa zgodnie z art. 823 § 1 k.c., zaś prawa z umowy 
ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. 
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wygasła na podstawie ust. 1 niniejszej klauzuli, nie wygasa ona także w 
przypadku powrotnego przejścia własności na Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z 
włamaniem i rabunku, maszyn od uszkodzeń, sprzętu elektronicznego, AUTO CASCO) 
 
Klauzula czasu ochrony – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku braku wpłaty w ustalonym terminie składki jednorazowej lub jej pierwszej raty Ubezpieczyciel 
odstępuje od możliwości wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z żądaniem zapłaty składki 
za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. W razie braku zapłaty wyżej wymienionej należności 
Ubezpieczyciel po upływie terminu wezwie Ubezpieczającego do zapłaty z zagrożeniem, że brak zapłaty w 



 

wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, spowoduje ustanie 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 
 

Klauzula nie ściągania rat nie wymagalnych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że:   
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla 
Ubezpieczającego rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku 
wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat 
składki w uzgodnionych terminach i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie 
wypowiedziana. 
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 

 
Klauzula konsumpcji sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:   
Ochrona ubezpieczeniowa w każdym rocznym okresie ubezpieczenia trwa do chwili wyczerpania ustalonej 
sumy ubezpieczenia (pomniejszanie sumy ubezpieczenia o każde wypłacone odszkodowanie), przy czym 
za zgodną wolą Stron umowy ubezpieczenia suma ubezpieczenia może być uzupełniona przy opłaceniu 
dodatkowej składki.  
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych systemem pierwszego ryzyka, mienia 
od kradzieży z włamaniem i rabunku systemem pierwszego ryzyka, sprzętu elektronicznego systemem 
pierwszego ryzyka i odpowiedzialności cywilnej) 
 
Klauzula uznania okoliczności - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje, że przy zawarciu umowy ubezpieczenia znane mu były wszelkie okoliczności, które 
są istotne dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Niniejsze postanowienie nie dotyczy sytuacji, gdy 
okoliczności, o które zapytywał Ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, zostały podane niezgodnie z 
prawdą. 
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 
 
Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych uznaje za 
wystarczający do czasu przeprowadzenia lustracji przedmiotu ubezpieczenia, przy czym po 
przeprowadzeniu lustracji nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są 
w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunku, maszyn od uszkodzeń, sprzętu elektronicznego, AUTO CASCO) 
 
Klauzula zgłaszania szkód - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 



 

uzgodniły, że: 
Na podstawie art. 818 § 1 ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym 
na 7 dni od daty uzyskania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku.  
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń z wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunku oraz ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i AUTO 
CASCO, a także innych szkód spowodowanych czynem przestępczym) 
 
Klauzula miejsc ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Do ubezpieczenia przyjmuje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego 
oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni od chwili tego faktu. 
(dotyczy wszystkich rodzajów ubezpieczeń) 
 
Klauzula robót budowlano – montażowych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:  

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje także szkody powstałe  
w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano montażowych w mieniu będącym: 
1) przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia, 
2) przedmiotem drobnych robót budowlano montażowych do kwoty 1 000 000, - zł na wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia 
w zakresie i na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że: 
- wartość mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano – montażowych  
w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 1 000 000, - zł, a pojedynczego kontraktu 100 000, - zł 
- realizacja drobnych robót budowlano – montażowych nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 
obiektu lub konstrukcji dachu, 
- drobne roboty budowlano – montażowe prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego w 
obiektach oddanych do użytku / eksploatacji 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych maszyn od uszkodzeń sprzętu 
elektronicznego) 
 
Klauzula przechowywania mienia – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża w 
pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było bezpośrednio na 
podłodze lub podstawie niższej niż 10 cm, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez zalanie bezpośrednio 
z góry. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego) 
 
Klauzula 72 godzin - ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody kolejne powstałe z tej samej przyczyny w 
tym samym miejscu do upływu 72 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody 
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) 
 



 

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia – z zachowaniem 
pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:   
Zakres ochrony ubezpieczeniowej sprzętu elektronicznego rozszerza się o szkody powstałe w 
elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) używanym do celów służbowych 
poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem 
ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu odpowiedzialność Ubezpieczyciela zostaje zachowana pod 
warunkiem, że: 
- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita, trwała konstrukcja), 
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – 
jeżeli pojazd ma zainstalowany - włączony został system alarmowy,  
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (bez ograniczeń czasowych, jeżeli 
pojazd z przewożonym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu), 
- sprzęt pozostawiony w pojeździe umieszczony został w niewidocznym miejscu (np. w bagażniku). 
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) 
 
Klauzula reprezentantów - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 
umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
jedynie przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się 
Zarząd MPO Sp. z o.o.   
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń, sprzętu 
elektronicznego,) 
 

Klauzula ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – z zachowaniem 
pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:   
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym lub jego 
częściach obejmuje również okres od daty dostawy do miejsca ubezpieczenia do daty włączenia go do 
planowanej eksploatacji. Warunkiem rozszerzenia jest magazynowanie sprzętu lub jego części w 
odpowiednich opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres magazynowania nie 
może przekraczać 6-ciu miesięcy od daty dostawy. 
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) 
 

Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji – z zachowaniem 
pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej 
eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania (poza stanowiskiem pracy) lub chwilowej 
przerwy w użytkowaniu w miejscu objętym ubezpieczeniem. 
(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) 
 
Klauzula ubezpieczenia sprzętu zamontowanego poza budynkami – z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, określonych we wniosku i ogólnych 
warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie na stałe zamontowanym 
poza budynkami wskazanymi w lokalizacjach. 



 

(dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego) 
 
Klauzula automatycznego pokrycia OC – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel w trakcie trwania umowy ubezpieczenia obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową 
na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia OC wszystkie przyjęte przez Ubezpieczającego w 
zarząd, administrację lub utrzymanie budynki, budowle, środki trwałe, pas drogowy, tereny lub sieci na 
terenie statutowej działalności Ubezpieczającego, których użytkowanie Ubezpieczający rozpocznie w 
okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w momencie przyjęcia danej lokalizacji 
do użytku pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z wykazami znajdującego się w nich mienia 
zostaną podane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku. 
(dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej) 
 
Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że:  
Ubezpieczyciel pokrywa, ponad sumę ubezpieczenia, wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki / demontażu i wywiezienia pozostałości, 
poniesione przez Ubezpieczającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia losowego objętego 
ochroną ubezpieczeniową, do wysokości 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń) 
 
Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel dodatkowo obejmuje ochroną ubezpieczeniową poniesione przez Ubezpieczającego 
konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców, związane z ustaleniem 
faktycznego zakresu i rozmiaru szkody. Ustala się limit odszkodowawczy 100 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko. 
(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń) 
 

Klauzula wynagrodzenia ekspertów – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 
postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony 
uzgodniły, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: 

architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, 
a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą objętą 
ubezpieczeniem, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta zostało uzgodnione z Ubezpieczycielem. 

2. Limit odpowiedzialności: 100 000, - zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 
3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także koszty poniesione na wyliczenia i przygotowanie roszczenia 

przez Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, nie więcej 
jednak niż 50 000, - zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

(dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, maszyn od uszkodzeń). 
 



 

 

Załącznik Nr 6 do SIWZ  
 

UMOWA Nr .............  - WZÓR 
 

zawarta w Toruniu, dnia ........................................................ pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem 
Oczyszczania Sp. z o.o.  reprezentowanym przez: 

 
1. ……………………………………………………. 
 
2. ……………………………………………….…. 

 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 
  
............................................................................................... reprezentowanym przez: 
 
1. .................................................................................................................................................. 
 
2. ................................................................................................................................................. 
 
prowadzącym działalność ubezpieczeniową zarejestrowaną w ……………………………….. 
pod numerem ………………………………………………….., NIP: …………., REGON: …………….. 
posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot 
zamówienia nr:……. z dnia …………… 
 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu 

nieograniczonego, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r., Nr 
171, poz. 1058z póżn. zmianami) zgodnie z zasadami wiedzy w zakresie ubezpieczeń oraz złożoną ofertą, 
która stanowi integralną część niniejszej umowy 
Niniejsza umowa reguluje zasady współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, dotyczące 
wykonania zamówienia. 
 

Przedmiot i zakres zamówienia 
§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest „Kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki” Zakres umowy obejmuje: 
1) ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 
2) ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
3) ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń 
4) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 



 

5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
6) ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW) 
2. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy  
podwykonawcom. 
 

Warunki wykonania zamówienia 
 

§ 3 
 

Warunki wykonania przedmiotu umowy określa oferta złożona przez Wykonawcę oraz specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia. 
 

§ 4 
Wykonawca: 
1) zobowiązuje się do objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia we wszystkich lokalizacjach oraz 
całokształt prowadzonej działalności przez jednostki organizacyjne, 
2) przyjmuje warunki wymagane dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń wymienione  
w załącznikach do specyfikacji, 
3) gwarantuje niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres wykonania 
zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń, 
4) akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej  
w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczeniu 
pojazdów mechanicznych z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia, 
5) akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, uwzględniający posiadane  
w jednostkach umowy ubezpieczenia, z naliczeniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony,  
wg stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej  
z polisy, 
6) zobowiązuje się do pisemnego informowania brokera ubezpieczeniowego, Marq Broker Sp. z o.o.  
w Toruniu, o każdej decyzji odszkodowawczej 
 

Termin wykonania zamówienia 
 

§ 5 
 

1. Termin wykonania umowy: 24 miesiące począwszy od dnia 01.01.2010 r., z możliwością: 
a) odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,  
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, 
b) rozwiązania umowy z uzasadnionych przyczyn przez każdą ze stron za wypowiedzeniem złożonym  
w formie pisemnej najpóźniej na 2 miesiące przed końcem każdego rocznego okresu ubezpieczenia; 
wypowiedzenie złożone w powyższym terminie wywołuje skutek na koniec danego roku ubezpieczenia.  
2.  Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane na okres roczny, zgodny z terminem wykonania przedmiotu 
umowy, z wyjątkiem: 

• polis dotyczących umów ubezpieczeń komunikacyjnych AUTO CASCO, Assistance, Zielona Karta  
i NNW kierowcy i pasażerów pojazdów włączanych w trakcie wykonania niniejszego zamówienia, które 



 

będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca każdego rocznego okresu 
wykonywania zamówienia, tj. do dnia., 31.12.2010 r.., 31.12.2011 (wyrównanie okresu ubezpieczenia)  

• obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, o którym mowa w ust. 3 
niniejszego rozdziału. 

3. Polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych włączanych w trakcie 
wykonania niniejszego zamówienia będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia określone 
indywidualnie dla każdego pojazdu, z możliwością wyrównania końca okresów ubezpieczenia, pod 
warunkiem złożenia przez ubezpieczającego wniosku o rozwiązanie umowy ubezpieczenia  
OC za porozumieniem Stron w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia, tj. 31.12.2010 r., a jeżeli 
ubezpieczenie będzie kontynuowane u tego samego Ubezpieczyciela w kolejnym okresie – także 
31.12.2011 r 
4. W zakresie wykonywania przez Wykonawcę niniejszego zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego działa broker ubezpieczeniowy Marq Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, który 
każdorazowo będzie składał do Wykonawcy wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, 
potwierdzających zawarcie poszczególnych umów ubezpieczenia, określające m.in. niezbędny okres 
ubezpieczenia. 
 

Forma wykonania przedmiotu umowy 
§ 6 

1. Wykonawca wystawi do dnia 29.12.2008 r. polisy ubezpieczeniowe i przekaże je do sprawdzenia,  
a w przypadku niemożliwości wystawienia w tym terminie polis ubezpieczeniowych Wykonawca wystawi 
notę pokrycia ubezpieczeniowego, gwarantującą bezwarunkowo i nieodwołalnie wykonanie przedmiotu 
umowy w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą od dnia 1 stycznia 2009 roku. Nota pokrycia 
ubezpieczeniowego będzie obowiązywała do czasu wystawienia polis lub innych dokumentów 
ubezpieczeniowych. 
 

 
Warunki płatności 

 
§ 7 

Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wyraża się kwotą 
………………………………. PLN ( słownie: …………………………..) 
z zastrzeżeniem postanowień Rozdz. III ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia i § 2 ust. 2 
niniejszej umowy oraz klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia, o której mowa  
w Załącznikach Nr 1 i Nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczącej ubezpieczenia 
mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, sprzętu elektronicznego i AUTO CASCO. 
 

§ 8 
1. Składki ubezpieczeniowe za pełen roczny okres ubezpieczenia będą płatne w czterech równych ratach 

kwartalnych. 
2. Terminy zapłaty składki zostaną określone w dokumentach ubezpieczeniowych.  
3. Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne w równych ratach, których ilość 

uzgodniona zostanie indywidualnie. 
4. Składka płatna jest przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek bankowy Wykonawcy  

Nr: …………….. 
5. W przypadku nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty składki bądź jej zapłaty w 

niepełnej wysokości Wykonawca nie będzie żądał zapłaty odsetek ustawowych, wynikających z ustawy 



 

z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, 
poz. 1323 z późn. zm.) 

 
Odstąpienie od umowy  

 
§ 9 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy zamawiający może odstąpić  
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
wykonawca może wyłącznie żądać należnego wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.  
 

Postanowienia końcowe 
 

§ 10 
 

Integralną częścią niniejszej umowy jest: 
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
2) oferta złożona przez ....................................................... w dniu .........................  
 

§ 11 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia wraz z ich zmianami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
i w złożonej przez Wykonawcę ofercie, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 12 
Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy oraz innych ustaleń pomiędzy Stronami nie mogą być 
zbyte, scedowane lub w jakiejkolwiek innej formie przeniesione na osoby trzecie. 
 

§ 13 
Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez 
obie strony pod rygorem ich nieważności. 
 

§ 14 
Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla zamawiającego, jeden  
dla wykonawcy. 
 
 
 
.........................                                                                                  ................................... 
 Zamawiający                                                                                  Wykonawca 
 
 

 



 

Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

WYKAZ ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I PRZECIWKRADZIEŻOWYCH  

Lp. Jednostka organizacyjna Lokalizacja / przeznaczenie Stan 
budynku 

Rok 
budowy 

Zabezpieczenia 
przeciwpożarowe 

Zabezpieczenia 
przeciwkradzieżowe 

   MPO Sp. zo.o. 

Budynek administracyjny;, ul. Grudziądzka 159 Dobry b/d Gaśnice, hydranty Brak danych 

Zakład utylizacji odpadów komunalnych ul. 
Kociewska 

Bardzo dobry 2009 
System p.po.ż, hydranty, 

gaśnice, zgodnie z opisem  
Brak danych 

 
 

Opis  Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych: 
 
Składowisko odpadów komunalnych w Toruniu jest obiektem nowym oddanym do użytkowania w 
listopadzie 2009 roku. Obiekt jest oddalony ok. 3 km od najbliższych zabudowań zlokalizowany w 
północnej części miasta. 
 
Główne budynki są oddalone od siebie min 25 m.  Całość placu na którym zlokalizowany jest 
obiekt jest betonowy, z oznaczeniem poziomym szlaków komunikacyjnych.  
 
PML – główne ryzyko stanowi hala sortowni  i hala kompostowni w której zlokalizowana jest linia 
sortownicza oraz urządzenia kompostowni. Łączna wartość mienia zlokalizowanego w hali wynosi 
19.279.358 zł + środki trwałe zlokalizowane w budynku (biura z wyposażeniem, część socjalna) + 
1.500.000 zł – Łącznie 20.779.358 zł  
 
Zabezpieczenia p.poż hali sortowni i kompostowni – system p.poż z czujnikami sygnalizującymi 
pożar i otwierający klapy dymowe podłączony do dyspozytorni, hydranty wewnętrzne, gaśnice 
proszkowe. Hala sortowni przylega do kompostowni jest oddzielona 30 cm murem. Czujki dymowe 
rozlokowane są w 4 sekcjach (3 w sortowni i 1 w kompostowni) w każdej sekcji jest 8 klap 
dymowych z czujkami dymowymi.   
 
Zabezpieczenia p.poż pozostałych budynków (hala kompostowni z wiatą, budynek garażowy) – 
hydranty zewnętrzne przy każdym budynku, gaśnice 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 
 

SZKODOWOŚĆ 
 

Z uzyskanych danych od Ubezpieczycieli na temat szkód zaistniałych w ciągu 4 ostatnich lat ubezpieczenia 
wynika, że wypłacono odszkodowania w niżej podanych kwotach: 
 
A. Ubezpieczenia majątkowe: 
 

Rok Ogień Kradzież Elektronika OC 
2006 35 861 12 987 6 250 22 986 

2007 47 397 17 397 3 650  

2008 55 399 2 140 1 356 10 236 

2009 65 330 0,00 8 765  
 
 
 
B. Ubezpieczenia komunikacyjne: 

Rok OC AC 
2006 43 124 41 235 

2007 65 632 58 887 

2008 81 213 56 320 

2009 68 829 41 540 
 
 
Rezerwy 24 354 zł 
 
Stan na dzień: 03.11.2009 r.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik Nr 8 do SIWZ 
ZESTAWIENIE TABORU SAMOCHODOWEGO I SPRZ ĘTU M.P.O. SPÓŁKA Z O.O. W TORUNIU 

           

L.p. 

  Marka i typ 
pojazdu 

Rodzaj 
pojazdu 

Numer 
rejestr. 

Rok 
budowy  Nr silnika Zakres 

ubezp.      
P - pełny        

A - 
ogran. 

NW        
Tak lub 

Nie 

Suma 
ubezp. 

pojazdu      
w zł. 

UWAGI          
Okres 

Ubezpieczenia 
do:   Kraj produkcji Ładowno ść 

(ton)/il.osób 

Pojem. 
skok 

silnika 
  Nr podwozia 

1.   2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-16152 1996 359-116-49 

A TAK 80 000 
31.12.2009r.              

OC,AC 
  Polska 6/2 6842   SUS 1142 BYT0011398 

2 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-36141 1998 14301 

A TAK 72 000 
14.04.2010r.OC     
31.12.2009r. AC 

  Polska 6/3 6842   SUS 1142 CFW 13800 

3 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-69413 1998 14357 

A TAK 72 000 14.04.2010r.OC     
31.12.2009r. AC 

  Polska 6/3 6842   
SUS 1142 

CFW0013859 

4 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-36143 1998 14588 

A TAK 72 000 14.04.2010r.OC     
31.12.2009r. AC 

  Polska 6/3 6842   SUS 1142 
CFW0014055 

5 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-36144 1998 14583 

A TAK 72 000 
14.04.2010r.OC     
31.12.2009r. AC 

  Polska 6/3 6842   SUS 1142 
CFW0014056 

6 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-1983E 1996 359-116-50 

A TAK 80 000 
31.12.2009r.              

OC,AC 
  Polska 6/2 6842   SUS 1142 BYT0011397 



 

7 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-39564 1997 T359E-13396 

A TAK 76 500 31.12..2009r.        
OC,AC 

  Polska 6/2 6842   CFV0012969 

8 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-48302 1999 15497 

A TAK 90 000 30.05.2010r.OC      
31.12.2009r. AC 

  Polska 6/3 6482   SUS1142 CFX0014919 

9 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-48304 1999 15485 

A TAK 90 000 30.05..2010r.OC    
31.12.20089.AC 

  Polska 6/3 6482   SUS1142 CFX0014909 

10 
  STAR SMW-1142 Specjalny CT-48305 1999 15486 

A TAK 90 000 30.05.2010r.OC    
31.12.2009.AC 

  Polska 6/3 6482   SUS1142 CFX0014908 

11 
  

VOLVO FM9    
Super Medium 

Ciężarowy 
śmieciarka CT-50494 2002 D9002460 

A TAK 538 831 02.10.2010r.OC     
31.12.2009r.AC 

  Szwecja 14/3 9364   YV2J4CHC92      
B324683 

12 
  VOLVO FM9    

Super Medium 
Ciężarowy 
śmieciarka CT-50498 2002 D9002453 

A TAK 538 831 09.10.2010r. OC    
31.12.2009r. AC 

  Szwecja 14/3 9364   YV2J4CHC02     
B324605 

13 
  

VOLVO FM9    
Super Medium 

Ciężarowy 
śmieciarka CT-50618 2003 D9006227 

A TAK 549 000 
31.12.2009r.              

OC, AC 
  Szwecja 14/3 9364   YV2J4CHC93     

A566669 

14 
  

VOLVO FM9    
POWERPRESS Ciężarowy  CT-43584 2003 D9009752 

A TAK 619 000 21.12.2009r.OC   
31.12.2009r.AC 

  Szwecja 10,5/3 9364   YV2J4CHC64 B356087     

15   VOLVO FM9    
POWERPRESS Ciężarowy CT-50766 2004 D9 014409 A TAK 619 000 19.07.2010r.OC     

31.12.2009r.AC 



 

  Szwecja 10,5/3 9364   YV2J4CHC0X4    
B372440 

16 
  VOLVO FM9 Ciężarowy CT 56413 2008 0 

A TAK 578 280 08.07.2010r.OC 
31.12.2009r. AC 

  Szwecja 7,5/4 11100   YV2JL40C48A671115 

17 
  JELCZ SM-94 Specjalny CT 64898 1990 250 

A TAK 45 000 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 9/4 11100   20284 

18 
  JELCZ SM-115 Specjalny CT-3618C 1994 TT94060773 

A TAK 99 000 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 5,5/3 11100   SUJP422BAR 0000156 

19 
  MULTICAR Ciężarowy CT-71993 1999 212141254 

A TAK 79 600 23.06.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Niemcy 2,3/2 2800   WNU2M2623XW100040 

20 
  JELCZ SM-115 Specjalny CT-22269 1994 TT94060829 

A TAK 99 000 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 5,6/3 11100   SUJP422BAR 0000151 

21 
  JELCZ SM-115 Specjalny CT-22271 1994 TT94101212 

A TAK 99 000 31.12.2009r.             
AC, OC 

  Polska 5,6/3 11100   000194 

22 
  JELCZ SM-115 Specjalny CT-10181 1997 TT97054466 

A TAK 216 000 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 5,6/3 11100   SUJP422BAV 000480 

23 
  JELCZ SM-200 Specjalny CT-97214 1997 TT970704721 

A TAK 216 000 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 5,6/3 11100   SUJP422BAV 0000480 



 

24 
  JELCZ SM-200 Specjalny CT-87329 1999 TT990706633 

A TAK 270 000 13.12.2009r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Polska 6,1/3 11100   SUJP642CLX 0000251 

25 
  JELCZ SM-200  Specjalny CT-39886 1998 TT980605707 

A TAK 135 000 10.08.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Polska 26/3 11100   SUJP422BAW 0000617 

26 
  JELCZ P 422K Specjalny CT-27310 1996 TT96033068 

A TAK 306 000 
31.12.2009r.             

AC, OC 
  Polska 5,4/3 11100   SUJP422BAT 0000330 

27 
  VOLVO FM9 Ciężarowy CT 56429 2008   

A TAK 605 120 
17.08.2010r. OC 
31.12.200r. AC 

  Szwecja   11100   YV2JL40D78B523575 

28 
  JELCZ 315 

ciężarowy 
specjalny 
samowył. 

CT-99192 1984 081127 
A TAK 27 000 31.12.2009r.             

AC, OC 
  Polska 7,8/4 11100   4366 

29 
  JELCZ 315 ciężarowy 

uniwersalny 
CT-86913 1986 118100634 

A TAK 27 000 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 7,7/3 11100   11695 

30 
  JELCZ 325 D 

ciężarowy 
uniwersalny CT-86912 1989 85010064 

A TAK 31 500 
31.12.2009r.              

AC, OC 
  Polska 7/2 11100   193291019 

31 
  JELCZ 325  ciężarowy 

uniwersalny CT-0198A 1986 107002473 
A TAK 58 500 

31.12.2009r.             
AC, OC 

  Polska 8/4 11100   12886 



 

32 
  JELCZ 325  ciężarowy 

uniwersalny 
CT-32499 1983 TA87090216 

A TAK 31 500 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 7,5/3 11100   3147 

33 
  VOLVO FM 9 ciężarowy CT 56353 2008   

A TAK 550 180 
20.03.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Szwecja       YV2JL40C98A663611 

34 
  JELCZ 325 P 

ciężarowy 
specjalny 
samowył. 

CT-63403 1984 088400417 
A TAK 31 500 

31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 8,7/3 11100   8212 

35 
  JELCZ 325 D/H  ciężarowy 

uniwersalny CT-96769 1984 TA89070366 
A TAK 31 500 

31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 8/4 11100   8237 

36 
  JELCZ 325P Specjalny CT84987 1985 85010149 

A TAK 21 600 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 7/3 11100   9497 

37 
  JELCZ 325P  Specjalny CT-75104 1986 0012 

A TAK 27 900 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 7/3 11100   11943 

38 
  LIAZ Uniwersalny CT-43032 1986 GC12980802 

A TAK 31 500 
31.12.2009r.              

AC, OC 
  Czechosłowacja 8,1/3 11940   FC0195511 

39 
  VOLVO FM-7 Specjalny CT-33964 1999 D7C123958 

A TAK 324 000 
13.01.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Szwecja 10,5/3 7284   YVZJ4DEDY 1201573 



 

40 
  Volkswagen 

Transp. 1.9 TD 
ciężarowy 

specj.uniwer. 
CT-06997 1996 ABL095066 

P TAK 27 000 18.10.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Niemcy 1/9 1896   WVIZZZ70ZVX 033419 

41 
  

Volksw Transp. 
70XODABL 1.9  

ciężarowy 
specj.uniwer. CT-06995 1996 ABL094750 

P TAK 27 000 18.10.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Niemcy 1,2/9 1896   WVIZZZ70ZVX 033418 

42 
  Volkswagen 

Transp. 1.9 TD 
ciężarowy 

specj.uniwer. CT-16913 1997 ABL128116 
P TAK 34 200 

06.08.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Niemcy 1,2/6 1896   WVIZZZ70ZWX 019755 

43 
  FS-LUBLIN 3372 ciężarowy  CT-5178A 1996 034528 

P TAK 36 000 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska 0,9/3 2417   SUL335211T-0011712 

44 
  Skoda Oktawia sam. 

uniwersalny CT-07700 2000 AHF490763 
P TAK 58 500 15.11.2009r. OC 

31.12.2009r. AC 
  Czechy 0,5/5 1896   TMBBP2104 IX4315202 

45 
  Skoda GY Fabia ciężarowy CT-31668 2002 AZE068237 

P TAK 34 470 
29.10.2010r. OC  
31.12.2009r. AC 

  Czechy 0,5/4 1397   TMBPH16Y33 X046265 

46 
  FS Lublin SK-2 Specjalny CT-5682E 1997 053178 

A TAK 63 000 
31.12.2009r.              

AC, OC 
  Polska 0,7/3 2417   SUL357414V-0000322 

47 
  Broddway Senior zamiatarka 650 1971 S993266A13141/ 

461/102 
A NIE 36 000 31.12.2009r.              

AC, OC 
  Szwecja _________     7633 

48   Broddway Viking zamiatarka 663 1994 _________ A NIE 31 500 31.12.2009r.              
AC, OC 



 

  Szwecja _________     1758 

49 
  Broddway Wasa 

Combi zamiatarka 800 1998 K08033 
A NIE 108 000 31.12.2009r.              

AC, OC 
  Szwecja _________ _________   139493 

50 
  Fadroma Ł-200 ładowarka 348 1982 139493 

A TAK 40 500 31.12.2009r.             
AC, OC 

  Polska -/1     7377 

51 
  UN 053.1 ładowarka 541 1987 052603 

A TAK 27 000 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Czechosłowacja -/1     21233 

52 
  Hanomag L-700D 

Super 
spycharko-
ładowarka 

696 1992 10648015 
A TAK 99 000 31.12.2009r.              

AC, OC 
  Niemcy -/1     _________ 

53 
  Hanomag 

Compaktor spycharka 685 1992 10640844 
A TAK 198 000 31.12.2009r.          

AC, OC 
    -/1     370220419 

54 
  DT-75                 

DZ-42 spycharka 557 1989 62069 
A TAK 7 200 31.12.2009r.              

AC, OC 
  Rosja -/1     30055 

55 
  Stalowa Wola 

515C 
ładowarka   1998 45649693 

A TAK 144 000 10.08.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Polska -/1     _________ 

56 
  Ursus C-360 ciągnik 

rolniczy 
CT-1076 1982 553519 

A TAK 6 300 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska -/1 3120   253608 



 

57 
  Ursus C-360 ciągnik 

rolniczy 
CT-1171 1985 556040 

A TAK 6 300 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska -/1 3120   552043 

58 
  Ursus U 6012 K ciągnik 

rolniczy 
CT 2186 1998 PO16981C 

A TAK 45 000 06.08.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Polska -/1 3865   0116979 

59 
  MTZ-320 

ciągnik 
rolniczy CT-1020 2000 9984 

A TAK 40 500 
25.10.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Białoruś -/1 1551   OO666A 

60 
  VOLVO FL 6 zamiatarka CT-5179A 2001 D68174750 

A TAK 412 200 
12.11.2009 OC 
31.12.2009r. AC 

  Szwecja -/2 5480   YVZE4CAA31  1921827 

61 
   SAM Przyczepa TUR 4161 1992   

A NIE 900 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Rosja 0,45/-     530538 

62 
  Niewiadów Przyczepa TUR 6841 1996   

A NIE 1 800 31.12.2009r.             
AC, OC 

  Polska 0,53/-     SWNB75000V 002678 

63 
  Niewiadów Przyczepa TUJ 0813 1998   

A NIE 2 800 
31.12.2009r.             

AC, OC 
  Polska 0,53/-     SWNB75000W 005124 

64 
   P-1 Rozsypywarka 649 1993 61090 

A NIE 6 300 
31.12.2009r.               

AC 
  Polska _________ _________   1644 

65    P-1 Rozsypywarka 640 1992 59607 A NIE 6 300 31.12.2009r.               
AC 



 

  Polska _________ _________   1636 

66 
   P-1 Rozsypywarka 667 1994 61407 

A NIE 10 800 
31.12.2009r.               

AC 
  Polska _________ _________   1647 

67 
   P-1 Rozsypywarka 668 1994   

A NIE 10 800 31.12.2009r.             
AC 

  Polska _________ _________   1646 

68 
   P-1 Rozsypywarka 694 1995 3713 

A NIE 17 100 31.12.2009r.               
AC 

  Polska _________ _________   1649 

69 
   NIDO 09040 Rozsypywarka 743 1996 _________ 

A NIE 81 000 31.12.2009r.           
AC 

  Polska _________ _________   902679 

70 
   NIDO 09040 Rozsypywarka 764 1997   

A NIE 90 000 
31.12.2009r.               

AC 
  Polska _________ _________   9003793 

71 
   ECO 0588 Rozsypywarka 862 1999   

A NIE 72 000 31.12.2009r.          
AC 

  Polska _________ _________     

72 
  Stratos B40-36 Rozsypywarka 886 2000   

A NIE 83 700 31.12.2009r.          
AC 

  Polska _________     STB50031 

73 
  

Stavostroj COM 
300 kompaktor 827 1999 34858703 

A TAK 567 000 31.12.2009           
AC, OC 

  Czechy -/1       



 

74 
  RCW-3  Rozsypywarka       

A NIE 900 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska         

75 
   Piast Rozsypywarka 695 1995   

A NIE 1 800 31.12.2009r.              
AC, OC 

  Polska         

76 
   P-1 Rozsypywarka 693 1995 3714 

A NIE 17 100 
31.12.2009r.               

AC 
  Polska _________     1648 

77 
  NO46 Rozsiewacz 905 2001   

A NIE 29 000 
31.12.2009r.              

AC, OC 
  Polska         

78 
  

Skoda Liaz 
706MTS-24 Specjalny CT-48170 1986 GA1311970 

A TAK 27 000 
31.12.2009r.             

AC, OC 
  Czechosłowacja 10,2/4 11940   FE0203611 

79 
  Pronar T-65h Przyczepa CT-53935 2003 __________ 

A TAK 8 000 11.12.2009r. OC 
31.12.2009r. AC   Polska 2,5/0 ______ ______ 0250 

80 

  Bobcat T3093CD Ładowarka _______ 2003 __________ 

A TAK 247 400 
23.11.2009r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Francja 3,0/1 3990 _______ 360815045 

81 
  Mitsubishi FG-25 Wózek 

widłowy 
_______ 1989 _______ 

A NIE 20 000 
23.06.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Japonia 2,5/1 _______ _______ F17-5115 

82   Balcancar D-2500 Wózek 
widłowy ______ 1980 __________ A NIE 20 000 23.06.2010r.OC 

31.12.2009r. AC 



 

  Bułgaria 1,5/1 2.500 ______ DV 1665 

83 
  PIAGGO APET Motocykl 

trójkołowy CT-0715 2003 100758 
A TAK 22 950 10.01.2010r. OC 

31.12.2009r AC 
  Włochy 1/2 218 _______ ZAPT1000000021142 

84 
  VOLVO/ Ekopres 

FM 7 Specjalny CT-75109 2000 D7C131491 
A TAK 342 000 16.08.2010r. OC 

31.12.2009r.AC  
  Szwecja 9,4/2 7248   YV2J4DGC2YA513942 

85 
  VOLVO FM.12 Specjalny 

wywrotka 
CT-70463 1999 D12C151213 A TAK 342 000 

16.05.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Szwecja 17,4/2 12130   YV2J4DGC2YA513942       

86 
  

Renault Master 
2,5 D uniwesal. CT-72476 2000 S80W772Y08292 

A TAK 50 400 
12.06.2010r. OC  
31.12.2009r. AC 

  Francja 1,5/3 2499   YVF1FDBED522517211 

87 
  Volvo FL6  

Ekopres 
ciężarowy 
śmieciarka 

CT 50836 2005 D6B 204640 
A TAK 

380 000 
03.07.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

  Szwecja 5,2/3 5480   YYZE4CAA45B        
401880   

88   Stratos B40-36 posypywarka   2008 10100771 A TAK 75 500 

31.12..2009r. AC 

                    

89   SNK  Pług   2008 10100618 A NIE 27 000 
31.12.2009r. AC 

                    

90   JOHNSTON - 
compact40 

zamiatarka       2004 64B75000 A TAK 280 000 31.12.2009r.              
AC, OC 



 

  Szwecja /2     SA92VM40X42068832 

91   PRONAR                
T653 

Przyczepa        
4/- 

CT 54295 2004 0945A 
A TAK 14 820 

06.11.2009r. OC 
31.12.2009r. AC 

    Polska         

92   MAN          FNLLW Specjalny CT84076 2002   
A TAK 188 000 27.09.2010r. OC 

31.12.2009r. AC 
      13/2 11967   WMAH20ZZZ 

3M359982 

93   MAN          26.72 Specjalny CT84207 1993   
A TAK 115 000 01.10.2010r. OC 

31.12.2009r. AC 
      13/2 11967   WMAF099619M162602 

94   Mercedes 
R411CDI Specjalny CT2906C 2000 6,11982E+13 

A TAK 126 000 06.12.2009r. OC 
31.12.2009r. AC 

    Niemcy 0,78/3 2151   HDB9046121 

95   DAF FAD85CF380 wywrotka CT78634 2001 T77474 
A TAK 342 000 08.04.2010r. OC 

31.12.2009r. AC 
    HOLANDIA 17/3 12580   XLRAD85XCIE551277 

96   VOLVO FM 9 Ciężarowy CT81041 2006   
A TAK 450 000 

09.07.2010r.OC 
31.12.2009r. AC 

    SZWECJA 13,7/5 9364   YV2JHCOD36B433882 

97   STRATOS BASIC Posypywarka 2023 2006   
A NIE 69 000 31.12.2009r. AC  

    Polska 6m3     SZB10808 

98   STRATOS BASIC Posypywarka 2024 2006   
A NIE 69 000 31.12.2009r. AC  

    Polska 6m3     SZB10807 

99   VOLWO FLH Specjalny CT85831 2006   A TAK 311 000 08.11.2009r. OC 



 

    Szwecja 7,4/2 7146   YN2TBMOA87B446067       31.12.2009r. AC 

100   SNK 27 EPZ Pług 
odśnieżny 

  2001 77430909 
A NIE 18 860 31.12.2009r. AC  

    Polska         

101   SNK 27 EPZ Pług 
odśnieżny 

  2001 77430910 

A NIE 18 860 31.12.2009r. AC  

    Polska         

102   SNK 27 EPZ 
Pług 

odśnieżny   2001 7730911 
A NIE 18 600 31.12.2009r. AC  

    Polska         

103   SNK 27 EPZ 
Pług 

odśnieżny   2001 7730912 
A NIE 18 600 31.12.2009r. AC  

    Polska         

104   SNK 30 EPZ Pług 
odśnieżny   2006 10059065 

A NIE 31 110 31.12.2009r. AC  
    Polska         

105   SNK 30 EPZ Pług 
odśnieżny   2006 10059066 

A NIE 31 110 31.12.2009r. AC  
    Polska         

106   SNK 30 EPZ Pług 
odśnieżny   2006 10059067 

A NIE 31 110 31.12.2009r. AC  
    Polska         

107   SNK 30 EPZ Pług 
odśnieżny 

  2006 100599068 A 
NIE 31 110 31.12.2009r. AC  

    Polska          

108   VOLVO  FL4XR3 Ciężarowy CT 8052A 2007   A TAK 239 000 22.07.2009 OC 



 

    Szwecja       YV2TBM0A77B475317     31.12.2009r. AC 

109   VOLVO FM 6XR Ciężarowy CT 56207 2007   A TAK 487 000 
16.08.2010r. OC 
31.12.2009r. AC  

      10,7/3     YV2JL40D27B479418       

110   Volkswagen T5 Osobowy CT 96002 2007   A TAK 146 500 
09.08.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

    Niemcy       WV2ZZZ7HZ8026216       

111   VIOLA  W 2 Przyczepa CT 55548 2007   A TAK 11 200 
09.08.2010r. OC 
31.12.2009r.AC 

    Polska       SUCW2K41F72000753       

112   VOLVO FM 6XR Ciężarowy CT 56246 2007   A TAK 462 098 
30.10.2010r. OC            
31.12.2009r. AC 

    Szwecja 12,5/3     YV2JL40C67A650880       

113   Stratos B 50B-36 Rozsypywarka   2007   A TAK 102 500 
31.12.2009r. AC  

    Polska       S2B12867       

114   SNK 30 EPZ Pług 
odśnieżny   2007   A TAK 27 000 

31.12.2009r. AC  

            10066074       

115   VOLVO FL 6 Ciężarowy CT 87868 2001   A TAK 207 000 
18.10.2010r. OC 
31.12.2009r. AC 

    Szwecja 8,6/2     YV2E4CBA42B298695       

116   RCW 200/2500 Rozsiewacz   2007   A TAK 26 000 
27.12.2009r. OC 
31.12.2009r. AC 

    Polska       66587       



 

117   ZETOR 6421 Ciągnik 
rolniczy CT 1475 2007   A TAK 75 000 

27.12.2009r. OC 
31.12.2009r. AC 

            T642100350J       

118   VOLVO FL 4XR2 Ciężarowy CT 5425C 2008   A TAK 231 000 
18.12.2009r. OC 
31.12.2009r. AC 

    Szwecja 5,5/3     YV2TBM0A89B540176       

119   VOLVO FE 6XR Ciężarowy CT 3320E 2009   A TAK 480 000 19.08.2010r. OC 

    Szwecja 15,2/3     YV2BL0D59B548166       31.12.2009r.AC 

120   RYDWAN C750 Przyczepa CT 0194W 2008 SYBF0000080000019 A TAK 3 490 07.12.2009r.OC 

    POLSKA               31.12.2009r.AC 

121  
ŁADOWARKA 

KOŁOWA Ładowarka ------ 2009  A TAK 853 191 31.12.2009 OC 
31.12.2009 AC 

122  
ŁADOWARKA 

KOŁOWA Ładowarka ------ 2009  A TAK 750 555 
31.12.2009 OC 
31.12.2009 AC 

        RAZEM 17 909 776  
 


