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TOM III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 

I. DANE O UBEZPIECZAJĄCYM 

Pełna Nazwa  Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie 

Adres ( ulica i nr domu) Witaszyczki 1A, 

Miejscowość i kod 63 - 200 Jarocin 

NIP 6172054982 

Regon 251580939 

KRS 0000162132 

Szkodowość (wartość 
wypłaconych 
odszkodowań i rezerw 
tytułem zgłoszonych 
roszczeń) 

 W zakresie ubezpieczenia majątku (ogień, kradzież, elektronika) - 
kwiecień 2012 - październik 2016:  
- 2 szkody (ryzyka ogniowe, rok 2013: 2 200,00 PLN oraz rok 2016: 
2 149,00 PLN) 

 W zakresie ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń - styczeń 2012 - 
październik 2016  
- 1 szkoda (wybita szyba, rok 2015: 895,50 PLN) 

 W zakresie ubezpieczenia OC - kwiecień 2012 - październik 2016 
- 1 szkoda (rok 2016: 7 173,00 PLN + rezerwa 6 384,00 PLN) 

 W zakresie ubezpieczenia OC Członków Zarządu – grudzień 2014 - 
październik 2016 - brak szkód 

Lokalizacje prowadzenia 
działalności – miejsce 
ubezpieczenia 

1. Zakład Gospodarki Odpadami,  Witaszyczki 1A, 63-200 Jarocin – na 
terenie lokalizacji budynek socjalno-biurowy wraz z halą sortowni, 
boksy magazynowe, warsztat, garaże, waga samochodowa oraz 
budynek portierni/ochrony, dwie kwatery, jedna czynna od 05.2014 r., 
druga zamknięta w trakcie rekultywacji, obiekt w całości ogrodzony, 
całodobowo dozorowany, alarm z powiadomieniem ochrony, 
Monitoring w formie kamer zewnętrznych i wewnętrznych (19 szt.); 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: hydranty wewnętrzne (1 szt.). i 
zewnętrzne (2 szt.), podręczny sprzęt gaśniczy: gaśnice – 18 szt., 
Agregaty Proszkowe 2 szt., koce gaśnicze 4szt., brak systemu 
detekcji pożaru, ROP, na terenie lokalizacji stacja paliw (zbiornik 5000 
l), butle gazowe: 6 szt. Budynek socjalno-biurowy przygotowywany do 
wynajmu na działalność podmiotów 3-cich, pozostałe obiekty nadal 
wykorzystywane przez ZGO Sp. z o.o. 

2. Siedziba Spółki - ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki 1A, 63-200 
Jarocin – nowy zakład, rozpoczęcie działalności: październik 2015 r., 
na terenie lokalizacji budynek administracyjno-socjalny, 
Pomieszczenie wagowe i ochrony, obiekty sortowni, zespół 
kogeneracyjny, place, wiaty, garaże, warsztaty, kwatera z 
infrastrukturą oraz garażami, zbiornik paliw 5000 l.,  obiekt w całości 
ogrodzony, całodobowo dozorowany, alarm z powiadomieniem 
ochrony, Monitoring w formie kamer zewnętrznych i wewnętrznych; 
Zabezpieczenia przeciwpożarowe: hydranty wewnętrznych (20 szt 
budynkach B1, B7, B18). i zewnętrznych (9 szt.), podręczny sprzęt 
gaśniczy: gaśnice GP6 – 61szt, GP12- 6szt, GS5 – 5szt, KS2 - 3szt, 
agregaty proszkowe AP25 – 6szt, AP50 – 4szt., w budynkach B1, B7 
– system automatycznego ostrzegania pożarowego, w pozostałych 
obiektach – ROP (1 szt. w każdej strefie pożarowej). 

Zakład czynny w godz. 6:00 – 21:00 (waga z oraz punkt przyjęć – 
pracownik w punkcie wagowym oraz w hali zrzutu odpadów) 
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Czas pracy sortowni 6:00 -22:00 
Administracja czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30  
Po zamknięciu zakładu: ochrona (min. 2 osoby) 
 
Lokalizacje 1 (ok 12 ha) oraz 2 (ok 20 ha) położone w odległości ok 
600m od zabudowy mieszkalnej, w najbliższym otoczeniu pola, las, 
oraz nieużytki. 

Lokalizacje z drogą umożliwiającą dojazd oraz swobodne poruszanie 
się Jednostek Straży Pożarnej  

Odległość od  Jednostek Straży Pożarnej: PSP – ok 8 km. 

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borku 
Wielkopolskim, ul. Jeżewska, 63-810 Borek Wlkp. - Plac z kostki 
brukowej, ogrodzony, oświetlony, wyposażony w kontener socjalny i 
metalowe kontenery przenośne do zbierania odpadów; 

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czołowie – 
Gmina Kórnik, 62-035 Kórnik - Plac z kostki brukowej, ogrodzony, 
oświetlony, monitorowany, wyposażony w kontener socjalny i 
metalowe kontenery przenośne do zbierania odpadów; 

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Smogorzewie, 
Gmina Paski, 63-820 Piaski - Plac z kostki brukowej, ogrodzony, 
oświetlony, wyposażony w kontener socjalny i metalowe kontenery 
przenośne do zbierania odpadów; 

6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Stacja 
Przeładunkowa w Mateuszewie, Gmina Śrem, 63-100 Śrem - Plac z 
kostki brukowej, oświetlony, ogrodzony, monitorowany wyposażony w 
rampę do załadunku pras i metalowe kontenery do zbierania 
odpadów. W trakcie rozbudowy o kontener socjalno - biurowy i 
kontenery do zbieranie odpadów. 

Rodzaj prowadzonej 
działalności wg PKD 

Wiodące (ok 90% obrotu): 
38, 21, Z, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne  
38, 11, Z, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (bez transportu) 
38, 32, Z, odzysk surowców z materiałów segregowanych 
 
Pozostałe (ok 10% obrotu): 
35.11 – wytwarzanie energii elektrycznej 
38, 12, Z, zbieranie odpadów niebezpiecznych (bez transportu) 
38, 22, Z, przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
39, 00, Z, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność 
usługowa związana z gospodarką odpadami 
08, 12, Z, wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 
35, 13, Z, dystrybucja energii elektrycznej 
35, 14, Z, handel energią elektryczną 
35, 30, Z, wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i 
powietrze do układów klimatyzacyjnych 
43, 11, Z, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych 
43, 12, Z, przygotowanie terenu pod budowę 
43, 99, Z, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 
52, 21, Z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 
46, 77, Z, sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 
49, 41, Z, transport drogowy towarów 
77, 32, Z, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 
77, 12, Z, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z 
wyłączeniem motocykli 
77, 39, Z, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr 
materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 
37, 00, Z, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
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Obrót 

2012 - 4 439 766,48 
2013 - 7 692 836,90 
2014 – 9 221 259,10  
2015 – 11 163 335,61 
2016 – 16 997 292,93 
Planowany obrót roczny w 2017 r.: 22 000 000,00 

Liczba zatrudnionych 91 osób 

 
Historia oraz opis działalności 
„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie powstał w 2003 roku na bazie wydzielonego 
majątku zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego. Majątek składał się głównie ze 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, położonego na otwartym terenie, 
administracyjnie należącym do wsi Witaszyczki, około 3 km od centrum Jarocina. 
 
W 2008 roku dokonano rozbudowy zakładu o halę do segregacji odpadów wraz z budynkiem socjalno-
biurowym, budowę boksów magazynowych oraz budowę nowej i rekultywację dotychczas 
eksploatowanej kwatery składowiska. Obecnie jedna z kwater została zamknięta i trwa jej 
rekultywacja, druga kwatera eksploatowana jest od ok 30 miesięcy. 
Budynek sortowni jest halą jednonawową z wiatą przeznaczoną na frakcję technologiczne sortowania 
odpadów selektywnie zebranych. Wewnątrz hali zainstalowana została linia sortownicza (6-
stanowiskowa, wydajność  5.000 Mg/rok) oraz prasa belująca (hydrauliczno-mechaniczna, tłokowa, 
dwukomorowa z perforatorem o nacisku 20 Mg), posadowiona na posadzce betonowej. 
W ciągu boksów i magazynów przechowywane są przesortowane surowce oraz odpady 
niebezpieczne.  
Końcowy odbiór całej inwestycji miał miejsce w marcu 2008 r. 
 
W ramach Porozumienia Międzygminnego wykonano Rozbudowę Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach – budowę nowego zakładu. 
 
Zasadniczym celem budowy nowego zakładu było przyjmowanie i przetwarzanie strumienia odpadów 
komunalnych wytwarzanych przez ok. 240 tys. mieszkańców z terenu 18 gmin. Ponadto realizacja 
projektu pozwoliła dostosować gospodarkę odpadami w regionie do wymagań prawa polskiego  
i europejskiego, przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla środowiska 
oraz wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik (BAT). 
 
Po rozbudowie Zakładu status RIPOK-u (oprócz składowiska odpadów) uzyskają dodatkowo 
instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz kompostownia odpadów 
zielonych. 
Całkowita przepustowość Zakładu wynosi ok. 60 tys. ton rocznie (w planach 60 tys. ton zmieszanych 
+ 15 tys. ton selektywnie zebranych). 
 
Do Zakładu przyjmowane są zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane 
selektywnie (opakowaniowe, budowlane, wielkogabarytowe, zielone i inne). Większość 
przyjmowanych odpadów poddawana jest segregacji manualnej i automatycznej. W wyniku segregacji 
zostaną wydzielone frakcje surowcowe oraz frakcja ulegająca biodegradacji. Odpady ulegające 
biodegradacji poddane zostaną przetworzeniu w procesach biologicznych, w wyniku których 
powstanie energia elektryczna i cieplna. Frakcja surowcowa zostanie przetworzona mechanicznie w 
celu przygotowania do sprzedaży. 
 
W ramach projektu powstała także jednostka kogeneracyjna produkującą energię elektryczną i cieplną 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (czyli pochodnią, zbiornikiem biogazu, instalacją 
oczyszczania i osuszania biogazu, węzłem pomiarowym i zespołem chłodnic wentylatorowych). 
Jednostka zasilana będzie paliwem gazowym wytwarzanym podczas procesu fermentacji beztlenowej 
w budowanym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Planowana moc jednostki kogeneracyjnej 770 
Kw.  
Termin uruchomienia Zakładu – październik 2015 r.  
Planowany termin uruchomienia jednostki kogeneracyjnej – luty/marzec 2017 r.



„Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o.o. w Jarocinie 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Opis przedmiotu zamówienia 

  

II. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Część Zamówienia Nr 1 
 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia  
Suma ubezpieczenia 

w PLN (*) 

1 Budynki (wg wykazu nr 1) Sumy stałe / wartość księgowa brutto 34 227 966,78 

2 Budowle 
Pierwsze ryzyko / wartość księgowa 

brutto 
10 000 000,00 

3 
Maszyny, urządzenia i 
wyposażenie  

Sumy stałe / wartość księgowa brutto 52 905 649,54 

4 
Mienie niskocenne – maszyny, 
urządzenia i wyposażenie 

Pierwsze ryzyko / wartość 
odtworzeniowa 

100 000,00 

5 Środki obrotowe 
Pierwsze ryzyko / wartość nabycia, 

wytworzenia / rynkowa wartość 
sprzedaży 

100 000,00 

6 Mienie pracownicze 
Pierwsze ryzyko / wartość 

rzeczywista 
50 000,00 

7 Gotówka Pierwsze ryzyko / wartość nominalna 10 000,00 

  Razem: 97 393 616,32 

(*) Sumy ubezpieczenia nie ulegają pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania – nie dotyczy sum określonych w 
systemie pierwszego ryzyka i limitów. 

 
2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN  

1 Stałe elementy budynków, budowli 
Pierwsze ryzyko / wartość księgowa 

brutto 
30 000,00 

2 
Maszyny, urządzenia i 
wyposażenie 

Pierwsze ryzyko / wartość księgowa 
brutto 

100 000,00 

3 
Mienie niskocenne – maszyny, 
urządzenia i wyposażenie 

Pierwsze ryzyko / wartość 
odtworzeniowa 

50 000,00 

4 Środki obrotowe 
Pierwsze ryzyko / nabycia, 

wytworzenia / rynkowa wartość 
sprzedaży 

50 000,00 

5 Mienie pracownicze 
Pierwsze ryzyko / wartość 

rzeczywista 
20 000,00 

6 Gotówka Pierwsze ryzyko / wartość nominalna 10 000,00 

  Razem: 260 000,00 

  

3. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN (*) 

1 Maszyny (wg wykazu nr 2) Sumy stałe / wartość księgowa brutto 13 113 167,44 

(*) Sumy ubezpieczenia nie ulegają pomniejszeniu o wartość wypłaconego odszkodowania  

 
 
4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 
Ubezpieczenie OC (deliktowo-
kontraktowa) 

Suma gwarancyjna na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia 
1 000 000,00 
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1.1. 
OC z tytułu czystych strat 
finansowych 

Podlimit na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 

200 000,00 

1.2 OC pracodawcy 500 000,00 

1.3 OC za szkody w środowisku 500 000,00 

1.4 OC z tytułu zakażeń 500 000,00 

1.5 
OC za pojazdy niepodlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu 
OC pojazdów 

200 000,00 

1.6 
OC za szkody w pojazdach 
podczas załadunku/ wyładunku 

200 000,00 

1.7 OC z tytułu zalań i przepięć 100 000,00 

1.8 
OC za szkody w związku z 
wynajmowaniem pomieszczeń 

100 000,00 

1.9 
OC organizatora wycieczek / 
konferencji / spotkań edukacyjnych 

200 000,00 

1.10 OC za produkt 200 000,00 

 

 
Część Zamówienia Nr 2  

 
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia / Podlimit w PLN 

1 Ubezpieczenie OC 5 000 000,00 

1.1. 
Koszty postępowania przygotowawczego / 
zastępstwa procesowego 

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.2 
Limit dodatkowy dla członków rady 
nadzorczej  

20% sumy ubezpieczenia  

1.3 Koszty stawiennictwa przed sądem 

członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent 
lub dowolny pracownik działający w ramach 
funkcji zarządczych lub nadzorczych - 2 000,00 
dziennie; każda pozostała osoba ubezpieczona 
- 1 000,00 dziennie, do wysokości 1 000 000,00 
w rocznym okresie ubezpieczenia 

1.4 Koszty porady prawnej  1 000 000,00  

1.5 
Koszty obrony  z tytułu uszkodzenia ciała lub 
mienia 

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.6 Limit dodatkowy na koszty obrony  20% sumy ubezpieczenia 

1.7 Koszty postępowania ekstradycyjnego  1 000 000,00 

1.8 Koszty zdarzenia kryzysowego 200 000,00  

1.9 
Koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem 
regulacyjnym 

200 000,00 

1.10 Koszty awaryjne  20% sumy ubezpieczenia  

1.11 Koszty grzywien, kar administracyjnych  1 000 000,00 

1.12 
Koszty naprawy wizerunku / odzyskania 
dobrego imienia - Public Relations 

1 000 000,00 

1.13 
Zaległości podatkowe (art. 107,116 ordynacji 
podatkowej)  

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.14 
Roszczenia z tytułu naruszenia praw 
pracowniczych  

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.15 Ochrona nowych podmiotów zależnych Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.16 Wydatki na uzyskanie kaucji i poręczenia 
200 000,00 na jednego ubezpieczonego 

oraz 300 000,00 na wszystkich ubezpieczonych  
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1.17 Koszty wsparcia psychologicznego  200 000,00 

1.18 
Koszty obrony związane z 
zanieczyszczeniem środowiska  

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.19 
Koszty związane z ograniczeniem prawa 
własności  

200 000,00 na jednego ubezpieczonego 
oraz 300 000,00 na wszystkich ubezpieczonych 

1.20 
Ochrona członka organu innego podmiotu 
(podmiotu trzeciego) 

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.21 
Koszty roszczeń wynikłych z nowych emisji 
akcji lub innych papierów wartościowych 

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

 

 
Część Zamówienia Nr 3  

 
6. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Szacowana łączna liczba ubezpieczonych 

1 Ubezpieczenie wg modułu I  40 osób 

2 Ubezpieczenie wg modułu II 20 osób 
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Wykaz nr 1 

Wykaz budynków 

L.P. 
Lokaliza

cja 
Opis 

Powierzch
nia w m2 

Suma 
ubezpieczenia 

w PLN 

1 

Stary 
Zakład 

Budynek socjalno – biurowy z halą sortowniczą: 
budynek jednokondygnacyjny,  cześć administracyjna - 
konstrukcja murowana, ściany z cegły, dachu 
dwuspadowy na konstrukcji z drewna, pokrycie z blachy 
falistej, hala – konstrukcja stalowa, instalacje: 
elektryczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, 
kanalizacji deszczowej, gazowa, co, teleinformatyczna, 
panele fotowoltaiczne 

1016,9 1 903 911,54 

2 

Budynek garażowo-warsztatowy z boksami 
magazynowymi – konstrukcja stalowa, ściany z płyty 
warstwowej w części garażowej, boksy żelbetowe, dach 
o konstrukcji stalowej, pokryty płytą warstwową w 
części garażowej, boksy pokryte blachą trapezową , 
instalacja elektryczna 

719,22 336 972,34 

3 Kontener biurowy – pomieszczenie wagowe/portiernia   37 638,64 

4 

Nowy 
Zakład 

(B7) Budynek - hala sortowni - konstrukcja stalowa, 
obudowa z płyty warstwowej wypełnionej pianką 
poliuretanową,  dach kryty blachą trapezową, bez 
ocieplenia, wydzielone 3 strefy dymowe, system 
automatycznego ostrzegania pożarowego, instalacje: 
elektryczna, wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
technologicznej, wentylacyjna, klimatyzacyjna, 
teleinformatyczna, sprężonego powietrza 

4468,89 8 706 781,69 

5 

(B16)Budynek - hala przygotowania wsadu -  
konstrukcja stalowa, obudowa z płyty warstwowej 
wypełnionej pianką poliuretanową,  dach kryty blachą 
trapezową, ocieplony wełną mineralną, pokrycie 
membraną, instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacji 
technicznej, gazowa, wentylacyjna, cieplna 

1129,7 2 190 356,05 

6 

(B17) Budynek - komora fermentacyjna - konstrukcja 
żelbetowa, obudowa z blachy stalowej, dach stalowy 
gazoszczelny, ocieplenie ścian oraz dachu wełną 
mineralną, pokrycie papą, instalacje: elektryczna, 
kanalizacji technicznej, gazowa (Reaktor stabilizacji 
beztlenowej - grupa 2 KŚT)  

271,42 2 404 921,53 

7 

(B18) Budynek - hala reaktorów stabilizacji tlenowej 
część I - hala przygotowawcza - konstrukcja stalowa, 
obudowa z płyty warstwowej wypełnionej pianką 
poliuretanową,  dach kryty blachą trapezową, ocieplony 
wełną mineralną, pokrycie membraną, cześć II - hala 
reaktorów - konstrukcja żelbetowa, dach z membrany 
foliowej (podwójnej) na konstrukcji stalowej, instalacje: 
elektryczna, wodna, kanalizacji technicznej, 
wentylacyjna 

3202,46 6 099 958,47 

8 

(B4/B5) Budynek - Waga samochodowa/portiernia - 
konstrukcja murowana, ocieplony styropianem, dach 
kryty blacha trapezową, ocieplony styropianem i papą, 
instalacje: elektryczna, wod-kan, wentylacyjna, cieplna 

54 372 867,99 



 

8 

 

9 

(B1) Budynek administracyjno-socjalny - konstrukcja 
murowana, dach żelbetowy kryty papą, ściany i dach 
ocieplony styropianem, dwie kondygnacje naziemne, 
kotłownia gazowa (alternatywne ogrzewanie), 
instalacje: elektryczna, wod-kan, gaz, c.o., 
klimatyzacyjna, teleinformatyczna, alarmowa w części 
biurowej, system automatycznego ostrzegania 
pożarowego 

555 3 133 757,90 

10 

(B24) Budynek sterowni /wentylatorowni - konstrukcja 
murowana, ściany ocieplone wełną mineralną, dach z 
płyty warstwowej z pianką, instalacje: elektryczna, 
wodna, kanalizacji technicznej, wentylacyjna, wraz z 
moduł oczyszczania powietrza poprocesowego - 
BIOFILTR (B23) (Moduł oczyszczania powietrza 
procesowego) 

90,25 1 036 640,93 

11 

(B22) Budynek/kontener transformatorowni - 
konstrukcja żelbetowa całego budynku, dach kryty 
papą, instalacje: elektryczna, teleinformatyczna (Stacja 
transformatorowa - grupa 6 KŚT) 

27 49 251,28 

12 
(B26) Wiata dojrzewania stabilizatu - konstrukcja 
żelbetowa, dach o konstrukcji stalowej, kryty blachą, 
instalacja: elektryczna 

1760,65 2 275 305,02 

13 

(B29) Garaże z zapleczem warsztatowym - konstrukcja 
murowana, garaże nieocieplone , warsztat ocieplony 
wełną mineralną, dach o konstrukcji stalowej, kryty 
blachą,  na warsztacie ocieplony wełną, pokrycie 
membraną, instalacje: elektryczna, wod-kan, 
wentylacyjna, 

618,75 1 099 100,31 

14 

(B30) Magazyn materiałów niebezpiecznych -  
konstrukcja murowana, ocieplony wełną mineralną, 
dach o konstrukcji stalowej, kryty blachą, ocieplony 
wełną , pokrycie membraną, instalacje: elektryczna, 
wod-kan, wentylacyjna, 

121,5 233 571,46 

15 
(B11) Wiata na surowce wtórne - konstrukcja 
żelbetowa, dach o konstrukcji stalowej, kryty blachą, 
instalacje: elektryczna 

646 

2 634 702,44 

16 
(B12) Wiata na komponenty do produkcji RDF - 
konstrukcja żelbetowa, dach o konstrukcji stalowej, 
kryty blachą, instalacje: elektryczna 

1408,5 

17 
(B13A) Wiaty na szkło - konstrukcja żelbetowa, dach o 
konstrukcji stalowej, kryty blachą, instalacje: 
elektryczna 

400,24 545 180,19 

18 
(B10) Wiata magazynowania odpadów 
wielkogabarytowych- konstrukcja żelbetowa, dach 
konstrukcji stalowej kryty blachą, instalacje: elektryczna 

596,38 747 779,94 

19 
Garaże przy kwaterze  - konstrukcja stalowa, ściany z 
płyty warstwowej, dach z płyty warstwowej, instalacje: 
elektryczna 

120 419 269,06 

Razem: 34 227 966,78 
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Wykaz nr 2 

Wykaz maszyn 

 

L.p. Rodzaj maszyny Nazwa Typ, model 
Rok 

produkcji 

Suma 
ubezpieczenia w 

PLN 

1 ładowarka teleskopowa JCB 531-70 2007 317 200,00 

2 kruszarka  Rubble Master RM 100 2008 1 015 425,47 

3 Kompaktor  
Huta Stalowa 

Wola 
534E LA 2009 798 000,00 

4 
Kompaktor (prasa do 
styropianu) 

TIGER 200 T-M 2012 55 880,80 

5 Koparka kołowa Hitachi 
ZX210W- 3 

MH 
2010 945 000,00 

6 Ładowarka kołowa Liugong CLG 862 III 2013 479 500,00 

7 Łyżka ładowarki     2009 25 010,00 

8 Pług do śniegu     2010 4 600,00 

9 
Nożyce krusząco-
rozdrabniające 

    2009 170 312,00 

10 Przesiewacz Dopstadt  OS 100 2008 71 491,57 

11 

Rozdrabniacz 
wolnoobrotowy 
(przyczepa specjalna 
rejestrowana) 

Dopstadt  DW 3060 2008 1 050 732,83 

12 Chwytak STEINKLEMME   2014 10 388,16 

13 Prasa hydrauliczna     2008 102 018,55 

14 
Przerzucarka pryzm 
kompostowych 

LUXOR   2013 49 000,00 

15 Pojazd elektryczny MELEX 385 N.CAR 2011 33 200,00 

16 wózek widłowy KOMATSU FG15HT-ZOR 2008 68 930,00 

17 

Ładowarka kołowa 2,5 m3 

w  tym zamiatarka, 
chwytak do bel, 
dodatkowa łyżka 1,8m, 
pług do śniegu 

Manitou 
MLT 840-

137PS 
2014 449993,22 

18 

Ładowarka kołowa 3,5 m3 

w tym dodatkowa łyżka 
do gruzu i łyżka 
mieszająco-krusząca 

CAT 938M 2015 1 015 956,00 

19 
Wózek widłowy 2,5 Mg w 
tym chwytak do bel 

Hyundai 25L-7A 2015 93 000,00 

20 Spycharka CAT D6N 2015 858 900,00 

21 Kompaktor  Bomag BC 473 RB-4 2015 989 000,00 
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22 
Mobilne sito bebnowe  
(przyczepa specjalna 
rejestrowana) 

Pronar MPB 18,47 2015 573 567,00 

23 

Rozdrabniacz do 
odpadów zielonych 
(przyczepa specjalna 
rejestrowana) 

Doppstadt AK 510 2015 1 070 000,00 

24 
Mobilna sortownia 
kruszywa 

Powerscreen 
chieftain 1400 

2 deck 
2015 659 800,00 

25 
Ładowarka kołowa 2,5 m3 
w tym chwytak do bel i 
dodatkowa łyżka 

Manitou 
MLT 840-

137PS 
2015 434 329,75 

26 
Przerzucarka pryzm 
kompostowych 

Komptech  X63 2015 1 360 218,75 

27 
Wózek widłowy 2,5 Mg w 
tym chwytak do bel 

Hyundai 25L-7A 2015 91 357,09 

28 
hydrauliczny nośnik 
narzędzi wraz z głowicą 
koszącą (kosiarka strada) 

OZAMET 
Strada S 

1000 
2015 108 118,75 

29 
osobowo towarowy 
wózek elektryczny 

Melex 
364 48V/5,0 

kWAC 
2015 54 518,75 

30 
przenośnik taśmowy z 
agregatem hydraulicznym 

PORKON 20H 2015 157 718,75 

Razem: 13 113 167,44 
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III. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Dla Części Zamówienia nr 1 

 
1. UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH  

Zakres ubezpieczenia 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem wszelkie szkody, które powstaną w okresie 
ubezpieczenia w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia. Minimalny zakres ubezpieczenia to szkody 
powstałe w wyniku m.in. następujących zdarzeń: 
1. pożar, 
2. wybuch, 
3. uderzenie pioruna, 
4. upadek statku powietrznego, 
5. huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 14 m/s, 
6. dym i sadza - podlimit min. 5 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 
przez zamawiającego), 

7. grad, 
8. deszcz nawalny - o współczynniku natężenia co najmniej 4, w tym zalania przez nieszczelne 

dachy i złącza konstrukcji oraz podtopienie pomieszczeń usytuowanych poniżej punktu zerowego 
- podlimit 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

9. osunięcia się ziemi,  
10. zapadania się ziemi,  
11. trzęsienia ziemi, 
12. szkoda wodociągowa – bezpośrednie działanie wody, pary lub innych cieczy, w wyniku co 

najmniej jednej z poniższych przyczyn: 
a) awaria przewodów, zbiorników lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała wskutek ich zamarznięcia), 
b) pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach określonych w lit. a, 
c) cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej, 
d) samoczynne uruchomienie się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji 

gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru; 
podlimit 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

13. uszkodzenie urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 
technologicznej, klimatyzacyjnej itp. (w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. powstałe w wyniku awarii), w tym pękanie 
spowodowane zamarzaniem – min. podlimit 5 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych 
podlegających ocenie przez zamawiającego), 

14. uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, również pojazdu należącego do ubezpieczonego 
lub pracowników ubezpieczonego, również szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych 
– min. podlimit 1 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 
zamawiającego), 

15. huk ponaddźwiękowy, 
16. upadające drzewa i konary drzew, słupy maszty, anteny, lub ich części, w tym części 

budynków i budowli, w tym należących do ubezpieczonego – min. podlimit 1 000.000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w 
Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego), 

17. działanie śniegu lub lodu, w tym topnienie, zaleganie śniegu i lodu oraz uszkodzenia 
konstrukcji pod ciężarem śniegu i lodu- -min. podlimit 1 000.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk 
dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego), 

18. wandalizm, za który uważa się niezwiązane z kradzieżą z włamaniem i/lub rabunkiem celowe 
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, pracowników oraz inne 
osoby, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym również częściowe rozkradzenie 
pozostawiające ślady użycia siły lub narzędzi (dotyczy m.in.: elementów wyposażenia budynków, 
w tym zewnętrznych urządzeń zainstalowanych na budynkach i budowlach, mienia znajdującego 
się w budynkach), z włączeniem graffiti; ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów 



 

12 

 

opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni – min. podlimit 200.000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w tym 20 000 PLN dla ryzyka 
graffiti na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne 
w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego), 

19. przepięcia, za które uważa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe zmiany napięcia 
przekraczające dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, 
teleinformatycznej lub instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu 
ubezpieczenia – min. podlimit 5 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 
przez zamawiającego),  

20. awaria powodująca uszkodzenie, bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia na skutek:  
a. działania człowieka tj. nieostrożność, niewłaściwe użytkowanie, zaniedbanie, brak 

wprawy, błąd operatora oraz świadome, celowego zniszczenia przez osoby trzecie, 
b. wad produkcyjnych tj. błąd w projektowaniu lub konstrukcji, wady materiału oraz wady 

i usterki fabryczne, 
c. eksploatacji maszyny tj. samoistne uszkodzenie lub zniszczeniu funkcji w drodze 

fizycznego uszkodzenia poszczególnych elementów przez np. siły odśrodkowe, 
eksplozję lub implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, 
sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne 
ciśnienie itp., 

d. niewłaściwego działania prądu elektrycznego, tj. zwarcie (spięcie), uszkodzenie 
izolacji, itp., 

min. podlimit 5 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 
zamawiającego). 

21. prowadzenie akcji ratowniczej lub ewakuacji. 
22. stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych, tj. szyb okiennych i drzwiowych, 

oszklenia ściennego i dachowego, paneli solarnych, szyldów, neonów, tablic świetlnych, oszklenia 
lamp, itp. - podlimit 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; 

 
Koszty dodatkowe - niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje: 
1. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej (m. in. dozór 
mienia, opłaty za przechowanie) 
2. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem 
rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia (jeżeli środki te były właściwe, 
chociażby okazały się nieskuteczne) 
3. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, 
łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości oraz kosztami restytucji mienia 
przez profesjonalne podmioty zewnętrzne,  
4. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, ekspertów, w tym koszty niezbędnej do naprawienia szkody 
dokumentacji projektowej 
 
Limit na koszty i szkody dodatkowe (pkt. 1-4) – 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia bez względu na wartość szkody 
 
Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ogólnych warunków ubezpieczenia pozostające w 
sprzeczności z w/w zakresem ubezpieczenia nie znajdują zastosowania w umowie ubezpieczenia. 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 

 budynki (budynki administracyjne, techniczne, magazynowe, wiaty garaże, kontenery ) wraz  
z wbudowanymi instalacjami, sieciami i urządzeniami oraz przyłączami i sieciami zewnętrznymi, 
stałymi elementami wyposażenia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku, w tym budynki również 
w trakcie drobnych robót budowlano-montażowych, których realizacja:  

 nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 

 prowadzona jest przez lub na zlecenie Zamawiającego w obiektach oddanych do 
użytkowania/eksploatacji, 

 wykonywana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, z zastosowaniem właściwych metod i technologii, 

 nie wymaga pozwolenia na budowę w myśl prawa budowlanego 
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 budowle,  

 maszyny, urządzenia, wyposażenie rozumiane jako wszelkie mienie nie będące budynkiem oraz 
budowlą (grupy 3-8 KŚT), w tym sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania, w tym 
elementy wyposażenia trwale zamontowane na zewnątrz budynków i budowli; urządzenia i 
wyposażanie trwale zamontowane poza budynkami; urządzenia i wyposażenie użytkowane 
poza budynkami oraz w trakcie transportowania na terenie RP, w tym mienie czasowo 
wyłączone z eksploatacji, niezainstalowane, składowane,  

 mienie niskocenne zewidencjonowane wg ksiąg inwentarzowych ilościowych i wartościowych 
lub bez ewidencji 

 środki obrotowe – towary, materiały, zapasy, wyroby gotowe 

 mienie pracownicze 

 gotówka. 
 
Ograniczenia odszkodowawcze: 
Franszyza integralna: 1 000 PLN w każdej szkodzie. 
Franszyza redukcyjna i udział własny:  

 Dla szkód spowodowanych pożarem i wybuchem - maksymalnie 5 000 PLN w każdej 
szkodzie (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 
przez zamawiającego) 

 Dla pozostałych szkód - maksymalnie 1 000 PLN w każdej szkodzie (postanowienia odmienne 
w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
 

 
2.  UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU  

Zakres ubezpieczenia: 
Zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe na skutek dokonania lub usiłowania dokonania 
kradzieży z włamaniem oraz rabunku, a także dewastacji: 

1. Kradzież z włamaniem - zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z 
zamkniętego lokalu lub schowka po usunięciu istniejącego zabezpieczenia przy użyciu siły 
lub narzędzi, albo też w wyniku otwarcia zabezpieczenia kluczem podrobionym, 
dopasowanym lub oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem z innego lokalu 
lub w wyniku rabunku, a także zabór mienia, dokonany przez sprawcę, który ukrył się w 
lokalu przed jego zamknięciem, a Ubezpieczony przy zastosowaniu należytej staranności, 
nie mógł ujawnić tego faktu, a sprawca pozostawił ślady, które mogą być użyte jako środki 
dowodowe. Przez zabezpieczenie drzwi należy rozumieć jeden sprawny zamek patentowy 
lub samochodowy lub kłódkę. Przez zabezpieczenie otworów okiennych należy rozumieć 
poprawnie osadzone, zamknięte okna, nie dające się otworzyć z zewnątrz bez 
pozostawienia śladów. 

2. Rabunek - zabór lub próba zaboru ubezpieczonego mienia przy użyciu przemocy fizycznej 
lub groźby, jej natychmiastowego użycia w stosunku do ubezpieczonego lub osób przez 
niego zatrudnionych, doprowadzając je do stanu nieprzytomności lub bezbronności, bądź 
doprowadzając do lokalu, schowka lub pojazdu osobę posiadającą klucze i zmuszając ją do 
otworzenia albo otwarcia kluczami zrabowanymi (również podczas przewożenia, 
przenoszenia mienia pomiędzy lokalizacjami oraz użytkowania mienia poza lokalizacjami).  

3. Dewastacja - rozmyślne uszkodzenie, zabrudzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 
przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp na skutek kradzieży z włamaniem i 
rabunku lub próby kradzieży z włamaniem i rabunku. 

4. Kradzież zwykła - zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający 
widocznych śladów włamania z niezabezpieczonego lokalu, schowka lub samochodu, o 
którym powiadomiono Policję w ciągu 24 godz. od powzięcia informacji o zdarzeniu; min 
podlimit  5 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 
zamawiającego). 

 
Koszty dodatkowe: - niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje: 
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
- koszty naprawy zabezpieczeń, w tym uszkodzonych drzwi i okien. 
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Limit na koszty dodatkowe – 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia bez względu na wartość szkody 
 
Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ogólnych warunków ubezpieczenia pozostające w 
sprzeczności z w/w zakresem ubezpieczenia nie znajdują zastosowania w umowie ubezpieczenia. 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 

 instalacje, sieci i urządzenia, stałe elementy wyposażenia wewnątrz oraz na zewnątrz budynku 
oraz budowli; 

 maszyny, urządzenia, wyposażenie rozumiane jako wszelkie mienie nie będące budynkiem oraz 
budowlą (grupy 3-8 KRŚT), w tym sprzęt komputerowy i biurowy, oprogramowania, w tym 
elementy wyposażenia trwale zamontowane na zewnątrz budynków i budowli; urządzenia i 
wyposażanie trwale zamontowane poza budynkami; urządzenia i wyposażenie użytkowane 
poza budynkami oraz w trakcie transportowania na terenie RP, w tym mienie czasowo 
wyłączone z eksploatacji, niezainstalowane, składowane,  

 mienie niskocenne zewidencjonowane wg ksiąg inwentarzowych ilościowych i wartościowych 
lub bez ewidencji 

 środki obrotowe – towary, materiały, zapasy, wyroby gotowe 

 mienie pracownicze 

 gotówka. 
 
Ograniczenia odszkodowawcze:  
Franszyza integralna: 1 000 PLN w każdej szkodzie, 
Franszyza redukcyjna lub udział własny: maksymalnie 1 000 PLN w każdej szkodzie (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
 
 
3. UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ 

 
Zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody materialne, polegające na utracie, zniszczeniu lub 
uszkodzeniu ubezpieczonego mienia, na skutek nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego 
zdarzenia w miejscu i w trakcie okresu ubezpieczenia, uniemożliwiającego dalsze spełnianie 
zamierzonych funkcji. W tym szkody na skutek kradzieży z włamaniem. Przez zabezpieczenie drzwi 
należy rozumieć jeden sprawny zamek patentowy lub samochodowy lub kłódkę. Przez 
zabezpieczenie otworów okiennych należy rozumieć poprawnie osadzone, zamknięte okna, nie 
dające się otworzyć z zewnątrz bez pozostawienia śladów.  
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej ryzyka nazwane wyszczególnione w ubezpieczeniu od 
ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku. 
 

Zakres ochrony dodatkowo obejmuje szkody powstałe w wyniku:  

 załadunku, rozładunku oraz transportu na terenie RP; 

 wypadku środka transportu; 

 błędu w obsłudze maszyn powodujące np. kolizje z innymi maszynami/ pojazdami, 
przewrócenie się maszyny 

 wypadku (nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, 
osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu) podczas 
przemieszczania się maszyny po drogach publicznych. 

 
Koszty dodatkowe: - niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje: 
- koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
 
Limit na koszty dodatkowe – 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia bez względu na wartość szkody 
 
Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ogólnych warunków ubezpieczenia pozostające w 
sprzeczności z w/w zakresem ubezpieczenia nie znajdują zastosowania w umowie ubezpieczenia. 
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Ograniczenia odszkodowawcze:  
franszyza integralna: 1 000 PLN w każdej szkodzie  
franszyza redukcyjna lub udział własny: maksymalnie 2 000 PLN w każdej szkodzie (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
 
Miejsce ubezpieczenia: terytorium RP. 
 
 
4.  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (deliktowo – kontraktowej) 

Zakres ubezpieczenia: 
 
Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej, gdy w związku z określoną działalnością lub 

posiadanym mieniem, ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie 

trzeciej przez spowodowanie: śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda na osobie), 

uszkodzenia, zniszczenia mienia lub określonego w pieniądzu uszczerbku majątkowego (szkoda 

majątkowa), w tym również za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania z włączeniem szkód wyrządzonych przez podwykonawców - z prawem do regresu. 

 

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania w granicach odpowiedzialności 

cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nie więcej 

jednak niż do wysokości przyjętej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Odpowiedzialność 

dotyczy również szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem Ubezpieczonego lub osób, za które 

ponosi odpowiedzialność - personel zatrudniony (świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz 

umów innych niż umowa o pracę) oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami 

świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez 

wolontariuszy, osoby odbywające praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych 

w okresie ubezpieczenia, choćby zostały zgłoszone po tym okresie, jednak przed upływem 

ustawowego terminu przedawnienia. 

 

Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej 

ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). 

Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności cywilnej 

ubezpieczonego określonej przepisami prawa polskiego. 

 
Dla powyższego zakresu zakład ubezpieczeń wprowadza ograniczenie odpowiedzialności w postaci 
podlimitów określonych dla następujących ryzyk: 

 

OC z tytułu czystych strat finansowych - wszelkie szkody polegające na spowodowaniu 
określonego w pieniądzu uszczerbku majątkowego. 
Podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
OC pracodawcy - szkody osobowe i majątkowe wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe 
w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w 
tym szkody w pojazdach. 
Podlimit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
OC za szkody w środowisku - szkody osobowe i majątkowe o szkody powstałe w związku z 
przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty 
związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń. 
Podlimit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
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OC z tytułu zakażeń - szkody osobowe i majątkowe spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych 
i zakażeń. 
Podlimit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
OC za pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC pojazdów - szkody osobowe i 
majątkowe powstałe w związku z użytkowaniem pojazdów niepodlegających obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC pojazdów. 
Podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
OC za szkody w pojazdach podczas załadunku/ wyładunku - szkody majątkowe w pojazdach 
powstałe w związku z związku z załadunkiem i wyładunkiem. 
Podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
OC z tytułu zalań i przepięć –wszelkie szkody powstałe m.in.: 

- w następstwie działania, eksploatacji lub awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych 
oraz centralnego ogrzewania (zalania), 

- w następstwie nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej, a także nieszczelnych łącz 
zewnętrznych budynku oraz dachów (zalania), 

- w następstwie zmian poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia 
nominalnego w sieci instalacji elektrycznej wskutek przerwania przewodu neutralnego - 
zerowego (przepięcia). 

Podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
OC za szkody w związku z wynajmowaniem pomieszczeń – wszelkie szkody powstałe w związku z 
wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczeniem lub wynikłe z innego stosunku prawnego bądź 
umowy nienazwanej pomieszczeń osobom trzecim w budynkach własnych  
Podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
OC organizatora wycieczek / konferencji / spotkań edukacyjnych - szkody osobowe i majątkowe 
spowodowane w związku z organizacją obozów oraz wycieczek szkolnych, krajoznawczo-
turystycznych i innych, których organizatorem, bądź współorganizatorem są ubezpieczone jednostki. 
Podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
OC za produkt – wszelkie szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu, w 
tym szkody poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwości produktów 
dostarczonych przez ubezpieczonego  
Podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
Koszty dodatkowe - ponadto w granicach sumy gwarancyjnej zakład ubezpieczeń jest zobowiązany 
do: 

- pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, 
w celu ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, 

- zwrotu uzasadnionych okolicznościami danego zdarzenia niezbędnych kosztów, mających na 
celu zapobieżenie zwiększeniu się szkody, 

- pokrycia niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, w sporze 
prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego zgodą, 

- pokrycia kosztów postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi 
roszczeniami odszkodowawczymi, o ile zakład ubezpieczeń wyraził na to zgodę. 

  
Limit na koszty dodatkowe – 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia 
 
Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ogólnych warunków ubezpieczenia pozostające w 
sprzeczności z w/w zakresem ubezpieczenia nie znajdują zastosowania w umowie ubezpieczenia. 
 
Ograniczenia odszkodowawcze:  
franszyza integralna: brak  
franszyza redukcyjna lub udział własny: maksymalnie 500 PLN w każdej szkodzie (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 
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KLAUZULE POLISOWE DO POWYŻSZYCH RYZYK – KLAUZULE WYMAGANE  

KLAUZULA USTALENIA WARTOŚCI SZKODY - zakład ubezpieczeń oświadcza, że akceptuje 
poniższy sposób ustalenia wartości szkody:  

 W przypadku odtwarzania mienia - wartość szkody odpowiada kosztom przywrócenia mienia, 
bez względu na stopień zużycia, do stanu nowego lecz nieulepszonego, kosztom remontu lub 
odbudowy z uwzględnieniem tych samych wymiarów, materiałów i technologii (o ile to możliwe), 
konstrukcji i standardu wykończenia, kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego 
przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych bądź jak najbardziej 
zbliżonych parametrach, powiększona o koszt transportu, dojazdu, montażu, cła, demontażu, 
usunięcia wywozu i utylizacji pozostałości, itp. (jeżeli występują) do sumy ubezpieczenia z 
uwzględnieniem przezornej sumy ubezpieczenia; 

 W przypadku nie odtwarzania mienia - wartość szkody odpowiada wartości rzeczywistej (*) 
mienia sprzed szkody.  

Jednocześnie zakład ubezpieczeń oświadcza, że żadne postanowienia OWU dotyczące 
niedoubezpieczenia nie znajdą zastosowania. 

(*) Wartość rzeczywista - wartość odtworzenia mienia pomniejszona o faktyczne zużycie. 

KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA - zakład ubezpieczeń oświadcza, że ochrona 
ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w 
odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty 
związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma 
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi: 5 
000 000,00 PLN 

KLAUZULA VAT  - zakład ubezpieczeń oświadcza, że odszkodowanie naliczane będzie: 

 z naliczeniem podatku VAT w przypadku, gdy ubezpieczonemu nie przysługiwało odliczenie 
podatku VAT przy nabyciu przedmiotu ubezpieczenia,  

 z pomniejszeniem wartości podatku VAT wg stawki procentowej zastosowanej do obliczenia 
podatku VAT, jednak nie więcej niż kwota podatku, która rzeczywiście podlegała odliczeniu, gdy 
ubezpieczonemu przysługiwało odliczenie podatku VAT przy nabyciu przedmiotu 
ubezpieczenia. 

KLAUZULA LOKALIZACYJNA  - zakład ubezpieczeń udziela automatycznej ochrony 
ubezpieczeniowej dla nowych lokalizacji przejętych w użytkowanie, na podstawie umowy lub 
odpowiedniego tytułu prawnego, pod warunkiem przedstawienia faktu do wiadomości zakładu 
ubezpieczeń w terminie 30 dni od momentu powstania ryzyka po stronie Ubezpieczającego. 

KLAUZULA INWESTYCYJNA  - zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej dla wszelkich 
nakładów adaptacyjnych, mienia remontowanego i modernizowanego oraz inwestycji tj. rzeczy 
nabywanych przez Ubezpieczającego podczas trwania umowy ubezpieczenia na podstawie umów 
sprzedaży, bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie Ubezpieczającego prawo do 
używania rzeczy (leasing, najem, użytkowanie etc.) od dnia zawarcia umowy w odniesieniu do takiej 
rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na ubezpieczającego, tj. 
wpisu do ewidencji KŚT  
- limit 10 % łącznej sumy ubezpieczenia, 
- rozliczenie w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

KLAUZULA REPREZENTANTÓW – zakład ubezpieczeń nie odpowiada za szkody wyrządzone 
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, przez osoby reprezentujące Ubezpieczającego. Dla 
celów niniejszej umowy, wyłącznymi osobami reprezentującymi Ubezpieczającego jest Zarząd Spółki. 
 



 

18 

 

KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU – zakład ubezpieczeń zrzeka się przysługującego mu na 
podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia regresowego wobec sprawcy szkody z tytułu wypłaty 
odszkodowania, gdy jest nim osoba, za którą Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - personel 
zatrudniony (świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz umów innych niż umowa o pracę) 
oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego ani osobami świadczącymi pracę na 
podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Ubezpieczający ponosi odpowiedzialność w 
ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez stażystów, osoby odbywające 
praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu. 

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  
 

KLAUZULA INFORMACJI dotyczących ryzyka  – zakład ubezpieczeń uznaje, że podczas zawierania 
umowy ubezpieczenia, były mu znane wszystkie okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka, 
chyba że pewne informacje zostały świadomie zatajone. 
 
KLAUZULA ISTNIEJĄCYCH ZABEZPIECZEŃ– zakład ubezpieczeń uznaje, iż istniejące systemy 
zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych są wystarczające pod warunkiem ich 
sprawności i stosowania. 
 
 

Dla Części Zamówienia nr 2 
 

5. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW ZARZĄDU 

 
Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 
 
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone w 

związku z błędnym działaniem, zaniedbaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

czynności służbowych, przekroczeniem zakresu umocowania lub innym czynem w związku z 

pełnieniem funkcji, za które ubezpieczony ponosi odpowiedzialność na podstawie kodeksu spółek 

handlowych, umowy, statutu lub regulaminu spółki oraz innych przepisów regulujących 

odpowiedzialność ubezpieczonego, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. Ochrona 

obejmuje roszczenia osób trzecich oraz spółki.  

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia o ile zostaną one złożone po raz pierwszy w okresie 

ubezpieczenia lub przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń. 

 
Ubezpieczony: 
 

1) Dowolna osoba fizyczna, która była, jest lub w okresie ubezpieczenia zostanie członkiem 

Zarządu lub Dyrektorem Spółki, członkiem rady nadzorczej, prokurentem lub pełnomocnikiem 

Spółki, zastępcy w/w osób w ramach działań wynikających z zastępowania tych osób 

2) Pracownik, jeżeli jest odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem lub wykonuje 

czynności zazwyczaj wykonywane przez Dyrektorów i Członków Zarządu 

3) Osoba odpowiedzialna za księgi rachunkowe, główny księgowy, lub pracownik prowadzący 

księgi rachunkowe 

4) Pracownik w zakresie, w jakim roszczenie zostało podniesione przeciwko niemu z związku z 

czynem bezprawnym jednocześnie z podniesieniem go przeciwko członkowi kierownictwa 

spółki 

5) Pracownik w odniesieniu do czynu bezprawnego pracodawcy oraz czynu bezprawnego 

dotyczącego programu świadczeń 

6) Małżonek, partner, spadkobierca w przypadku kiedy odpowiada za zobowiązania Członka 

Zarządu swoim majątkiem 

7) Spółka będąca Ubezpieczającym oraz jej spółki zależne 
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Suma gwarancyjna: 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie roszczenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia 
 
 
Wymagany zakres ubezpieczenia: 
 

Ochrona indywidualna – pokrycie szkody każdej osoby ubezpieczonej 

Zwrot kosztów na rzecz spółki – dotyczy kosztów poniesionych przez Spółkę lub do poniesienia których 
Spółka jest zobowiązana w celu pokrycia szkody osób ubezpieczonych 

Ochrona spółki w zakresie roszczeń z tytułu obrotu  papierami wartościowymi  

Ochrona spółki, jeżeli została pozwana wspólnie z osobami ubezpieczonymi jako współpozwany – 
odpowiedzialność solidarna 

Ochrona Spółki z tytułu naruszenia praw pracowniczych  

 
Podlimity: 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Minimalny podlimit w PLN  

1.1 
Koszty postępowania przygotowawczego / zastępstwa 
procesowego - koszty w związku z przygotowaniem się do 
postępowania oraz uczestnictwem w nim 

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.2 

Limit dodatkowy dla członków rady nadzorczej - pokrycie 
szkody poniesionej przez członka rady nadzorczej, której 
Spółka nie ma obowiązku pokryć (po wyczerpaniu sumy 
ubezpieczenia, wszystkich mających zastosowanie 
ubezpieczeń odpowiedzialności członków organów spółki, 
pozostałych źródeł otrzymania rekompensaty za szkodę) 

20% sumy ubezpieczenia 
(Postanowienia odmienne w 

zakresie ryzyk dodatkowych) 

1.3 Koszty stawiennictwa przed sądem 

członek zarządu, rady 
nadzorczej, prokurent lub 
dowolny pracownik działający w 
ramach funkcji zarządczych lub 
nadzorczych - minimalnie 
2 000,00 dziennie; każda 
pozostała osoba ubezpieczona 
- minimalnie 1 000,00 dziennie, 
do wysokości 1 000 000,00 w 
rocznym okresie ubezpieczenia 
(Postanowienia odmienne w 
zakresie ryzyk dodatkowych) 

1.4 

Koszty porady prawnej - wynagrodzenie prawnika opłacone 
przez ubezpieczonego, w związku z okolicznościami mogącymi 
spowodować podniesienie roszczenia - poniesione w celu 
przygotowania obrony / uzyskania porady w jaki sposób 
uniknąć, zminimalizować oczekiwane roszczenia 

1 000 000,00 (Postanowienia 
odmienne w zakresie ryzyk 

dodatkowych) 

1.5 Koszty obrony  z tytułu uszkodzenia ciała lub mienia Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.6 

Limit dodatkowy na koszty obrony - odpowiedzialność za 
koszty, których Spółka nie ma obowiązku pokryć (po 
wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, wszystkich mających 
zastosowanie ubezpieczeń odpowiedzialności członków 
organów spółki, pozostałych źródeł otrzymania rekompensaty 
za szkodę) 

20% sumy ubezpieczenia 
(Postanowienia odmienne w 

zakresie ryzyk dodatkowych) 

1.7 

Koszty postępowania ekstradycyjnego - koszty korzystania 
z usług doradcy podatkowego, prawnika, podmiotu 
świadczącego usługi public relations w związku z 
postępowaniem ekstradycyjnym wszczętym wobec 
ubezpieczonego 

1 000 000,00 

1.8 
Koszty zdarzenia kryzysowego - koszty korzystania przez 
min. 30 dni z usług zewnętrznej firmy zarządzania 
kryzysowego, w celu zmniejszenia negatywnych skutków 

200 000,00 (Postanowienia 
odmienne w zakresie ryzyk 

dodatkowych) 
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zdarzeń mogących spowodować nagłe pogorszenie sytuacji 
Spółki w wyniku m.in.: śmierci, niepełnosprawności członka 
zarządu, członka rady nadzorczej, wtargnięcia do systemu 
komputerowego w celu uzyskania dostępu do poufnych 
informacji, naruszenie poufności danych przez firmę 
zewnętrzną świadczącą usługi na rzecz Zamawiającego, 
oskarżenia karne dotyczące prania pieniędzy, finansowania 
terroryzmu, naruszenia sankcji/embarg handlowych, 
wywieranie wpływu politycznego, utrata praw własności 
intelektualnej, śmierć, odniesienie obrażeń cielesnych (trauma 
związana z byciem świadkiem) doświadczone przez 
dyrektorów, pracowników, klientów na terenie spółki, 
zniszczenie mienia spółki spowodowane przez katastrofalny 
pożar, zawalenie budynku itp 

1.9 

Koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym - 
koszty korzystania z usług prawnika związane m.in. z  
niezapowiedzianą kontrolą, inspekcją organu administracji 
publicznej, wezwaniem do okazania dokumentów, 
przedstawienia odpowiedzi na pytania bądź stawienia się na 
rozmowę, podaniem do publicznej wiadomości informacji o 
zdarzeniu określonym w/w kontroli/inspekcji 

200 000,00 (Postanowienia 
odmienne w zakresie ryzyk 

dodatkowych) 

1.10 

Koszty awaryjne - w przypadku gdy nie ma możliwości 
uzyskania w rozsądnym terminie pisemnej decyzji odnośnie 
akceptacji przez ubezpieczyciela kosztów zarządzania 
krytycznym zdarzeniem regulacyjnym, kosztów obrony lub 
kosztów postępowania przygotowawczego ubezpieczyciel 
udzieli wstecznej akceptacji na poniesienie tych kosztów do 
ustalonego limitu sumy ubezpieczenia. Rozszerzenie dotyczy 
kosztów, które byłyby objęte umową, gdyby ubezpieczony 
zgłosił je przed ich poniesieniem. 

20% sumy ubezpieczenia 
(Postanowienia odmienne w 

zakresie ryzyk dodatkowych) 

1.11 Koszty grzywien, kar administracyjnych 
1 000 000,00 (Postanowienia 

odmienne w zakresie ryzyk 
dodatkowych) 

1.12 
Koszty naprawy wizerunku / odzyskania dobrego imienia - 
Public Relations 

1 000 000,00 

1.13 
Zaległości podatkowe (związane z art. 107,116 ordynacji 
podatkowej) 

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.14 Roszczenia z tytułu naruszenia praw pracowniczych Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.15 

Ochrona nowych podmiotów zależnych 
(w których ubezpieczający kontroluje/kontrolował skład zarządu 
lub rady nadzorczej, kontroluje/kontrolował ponad połowę praw 
głosu, posiada/posiadał ponad połowę udziałów lub akcji) 

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.16 

Koszty poniesione na uzyskanie kaucji i poręczenia - 
koszty poniesione w celu uzyskania środków na zapłatę kaucji, 
poręczeń, gwarancji, wyłączając samą kwotę kaucji, poręczeń, 
gwarancji 

200 000,00 na jednego 
ubezpieczonego 

oraz 300 000,00 na wszystkich 
ubezpieczonych 

(Postanowienia odmienne w 
zakresie ryzyk dodatkowych)  

1.17 Koszty wsparcia psychologicznego 
200 000,00 (Postanowienia 
odmienne w zakresie ryzyk 

dodatkowych) 

1.18 Koszty obrony związane z zanieczyszczeniem środowiska Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.19 

Koszty związane z ograniczeniem prawa własności - koszty 
w związku z postępowaniem mającym na celu  
nałożenie zakazu pełnienia urzędu, funkcji, konfiskatę, 
przejęcie własności, zamrożenie prawa własności 
nieruchomości lub innego mienia, obciążenie na 
nieruchomości/innym mieniu, ograniczenie wolności do 

200 000,00 na jednego 
ubezpieczonego 

oraz 300 000,00 na wszystkich 
ubezpieczonych 

(Postanowienia odmienne w 
zakresie ryzyk dodatkowych) 
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określonego krajowego miejsca zamieszkania lub miejsca 
oficjalnego zatrzymania, deportację w skutek anulowania 
statusu imigranta z przyczyny innej niż skazanie za 
przestępstwo. W przypadku konfiskaty, przejęcia własności, 
zamrożenia prawa własności nieruchomości: koszty związane z 
kształceniem małoletnich zstępnych, koszty kredytu 
hipotecznego lub najmu mieszkania w którym mieszka 
ubezpieczony, koszty mediów, składki za ubezpieczenie na 
życie, NNW, zdrowotne itp. 

1.20 

Ochrona członka organu innego podmiotu (podmiotu 
trzeciego) – roszczenia wobec ubezpieczonego, który na 
pisemny wniosek spółki pełni funkcję członka organu innego 
podmiotu 

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

1.21 
Koszty roszczeń wynikłych z nowych emisji akcji lub 
innych papierów wartościowych (nie dotyczy emisji na 
terytorium lub pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych 

Do pełnej sumy ubezpieczenia 

 
Jeżeli z Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wynika szerszy zakres ochrony / brak podlimitu dla 
rozszerzeń ochrony, to obowiązują zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. 
 
Zakres terytorialny: Świat z wyłączeniem Stanów Zjednoczonych 
 
Data retroaktywna: pełne pokrycie 
 
Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń:  
Dla osób ubezpieczonych, które przestały pełnić swoje funkcje w okresie ubezpieczenia: dożywotni 
Dla pozostałych osób ubezpieczonych: 36 miesięcy 
 
Ograniczenia odszkodowawcze:  
franszyza integralna: brak  
franszyza redukcyjna lub udział własny: maksymalnie 1 000,00 PLN w każdej szkodzie 
(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 
zamawiającego). 
  
Nieakceptowalne wyłączenia odpowiedzialności:  
- Koszty roszczeń związanych z używaniem, składowaniem, przetwarzaniem azbestu 
- Roszenia dotyczące działalności związanej z zanieczyszczeniami  
- Roszczenia, które można powiązać z właściwościami radioaktywnymi, toksycznymi, wybuchowymi 
lub innymi niebezpiecznymi właściwościami przedmiotów 
 
 
Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności ogólnych warunków ubezpieczenia pozostające w 
sprzeczności z w/w zakresem ubezpieczenia nie znajdują zastosowania w umowie ubezpieczenia. 
 

 
Informacje o ubezpieczającym: 
 

Rok rozpoczęcia działalności 2003 

Udziałowcy posiadający bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% 
udziałów 

Gmina Jarocin: 57,51 % 

Liczba udziałów / udziałowców 60412 / 17 

Modyfikacja struktury własnościowej w okresie ostatnich 24 
miesięcy, planowane fuzje, przejęcia, nabycie innych podmiotów 

NIE 

Posiadane podmioty zależnych Brak 

Planowane przeprowadzenie publicznej lub prywatnej emisji akcji 
lub innych papierów wartościowych w najbliższych 12-stu 
miesiącach  

Brak 

Działalność na terenie USA (w tym emisja papierów wartościowych, NIE 
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akcji) 

Znane okoliczności lub wypadki mogące rodzić roszczenia w 
zakresie odpowiedzialności cywilnej członków władz i dyrekcji w 
okresie ubezpieczenia 

Brak 

Wcześniejsze umowy ubezpieczenia 
Okres ubezpieczenia: 
11.12.2014 – 10.12.2015 

 

 
Dla Części Zamówienia nr 3 

 
 

6. GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW ORAZ CZŁONKÓW RODZIN 

PRACOWNIKÓW 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Zakładu 

Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie. 

Ubezpieczeni: 

1. Do ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez Wykonawcę będą mieli prawo 

przystąpić pracownicy Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie oraz członkowie ich 

rodzin, którzy w dniu składania deklaracji przystąpienia ukończyli 18 rok życia i nie ukończyli 69 

roku życia.  

2. Przewidywana liczba osób objętych ubezpieczeniem, z uwzględnieniem członków rodzin 

pracowników: 60 osób. 

3. Wskazana liczba osób objętych ubezpieczeniem – ubezpieczonych, jest liczbą szacunkową 

wskazaną na podstawie aktualniej liczby ubezpieczonych w ramach aktualnego ubezpieczenia. 

Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy i członkowie rodzin 

pracowników przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie, stanowiącego przedmiot 

zamówienia. 

4. Struktura wiekowa pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie (stan na 

dzień 31.10.2016): 

Rok  
urodzenia 

Liczba Rok  
urodzenia 

Liczba Rok  
urodzenia 

Liczba 

Kobiet Mężczyzn Kobiet Mężczyzn Kobiet Mężczyzn 

1940 - - 1960 - 1 1980 3 - 

1941 - - 1961 - 1 1981 1 1 

1942 - - 1962 - 1 1982 1 1 

1943 - - 1963 - 1 1983 - 1 

1944 - - 1964 1 - 1984 3 2 

1945 - - 1965 1 2 19852 - - 

1946 - - 1966 - - 1986 2 2 

1947 - - 1967 1 - 1987 - 2 

1948 - - 1968 1 - 1988 - 2 

1949 - - 1969 - 2 1989 - 1 

1950 - - 1970 1 2 1990 3 1 

1951 - - 1971 1 1 1991 1 2 

1952 - - 1972 4 2 1992 - 2 

1953 - - 1973 - 1 1993 1 3 

1954 - 1 1974 2 1 1994 - - 

1955 - - 1975 2 3 1995 - - 
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1956 1 1 1976 2 - 1996 - - 

1957 2 3 1977 2 1 1997 - - 

1958 3 1 1978 - 1 1998 - - 

1959 - 1 1979 1 3 1999 - - 

 

-   Pracownicy ogółem: 91 osób;  

-   Pracownicy posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach ubezpieczeń grupowych: 36 osób; 

- Współmałżonkowie i pełnoletnie dzieci posiadający ochronę ubezpieczeniową w ramach 

ubezpieczeń grupowych na prawach pracownika: 3 osoby; 

-  Aktualna łączna liczba ubezpieczonych: 39 osób. 

- Szacowana łączna liczba ubezpieczonych w okresie realizacji zamówienia: 60 osób. 

 

Zastrzeżenia umowne: 

1. Wykonawca akceptuje niezmienność swojej oferty niezależnie od ilości osób przystępujących do 

ubezpieczenia i znosi minimalny limit ilościowy grupy ubezpieczonych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia do ubezpieczenia pracowników, którzy przekroczyli 69 

rok życia pod warunkiem, że byli objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia 

grupowego w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie bezpośrednio przed 

zawarciem umowy ubezpieczenia z Wykonawcą. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa w zakresie danego ryzyka w trakcie trwania umowy 

ubezpieczenia, nawet gdyby ubezpieczony przekroczył 69 rok życia.  

4. Prawo przystąpienia do ubezpieczenia przysługuje również pracownikom i członkom rodzin 

pracowników , którzy byli objęci ubezpieczeniem grupowym funkcjonującym u Zamawiającego 

oraz w dacie podpisania deklaracji przystąpienia przebywali na urlopie bezpłatnym, urlopie 

macierzyńskim, urlopie wychowawczym, czy zwolnieniu lekarskim. 

5. Wykonawca uzna swoją odpowiedzialność za skutki stanów chorobowych oraz wypadków, które 

zostały stwierdzone/zaszły przed początkiem odpowiedzialności Wykonawcy, a których skutki 

ujawniły się po rozpoczęciu odpowiedzialności Wykonawcy pod warunkiem,  

że pracownik lub członek rodziny był ubezpieczony w ramach ubezpieczenia grupowego  

w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie bezpośrednio przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia. 

6. Skrócenie karencji w odniesieniu do śmierci w wyniku samobójstwa 

Maksymalna długość karencji w odniesieniu do śmierci w wyniku samobójstwa, jaką może 

stosować wykonawca wynosi 6 miesięcy. 

7. Zniesienie karencji dla pracowników 

Zamawiający wymaga aby w stosunku do osób będących pracownikami Zakładu Gospodarki 

Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, które przystąpią do 

ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (postanowienia 

odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego), 

całkowicie zostały zniesione okresy karencji na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe ujęte w 

tabelach świadczeń. Karencji nie stosuje się również w stosunku do osób zatrudnionych w trakcie 
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trwania umowy ubezpieczenia, które przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 

miesięcy od daty zatrudnienia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych 

podlegających ocenie przez zamawiającego).  

W pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU Wykonawcy dotyczące okresów 

karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków. 

8. Zniesienie karencji dla członków rodzin pracowników 

W stosunku do członków rodzin pracowników Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.  

w Jarocinie, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia umowy 

ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie 

przez zamawiającego), nie będą miały zastosowania okresy karencji na wszystkie zdarzenia 

ubezpieczeniowe ujęte w tabelach świadczeń. Karencji nie stosuje się również w stosunku do 

członków rodzin pracowników zatrudnionych w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, które 

przystąpią do ubezpieczenia grupowego w okresie 3 miesięcy od daty zatrudnienia pracownika 

(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 

zamawiającego). W pozostałych przypadkach zastosowanie mają zapisy OWU dotyczące 

okresów karencji, z wyłączeniem ryzyk związanych z następstwami nieszczęśliwych wypadków. 

9. Gwarancja zniesienia ankiet medycznych, kwestionariuszy zdrowotnych dla wszystkich 

pracowników przystępujących do ubezpieczenia w dowolnym czasie. 

Wykonawca nie będzie wymagał wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy 

zdrowotnych od pracowników ubezpieczającego przystępujących w dowolnym momencie do 

ubezpieczenia grupowego. 

10. Gwarancja zniesienia ankiet medycznych, kwestionariuszy zdrowotnych dla wszystkich  

członków rodzin pracowników przystępujących do ubezpieczenia w dowolnym czasie. 

Wykonawca nie będzie wymagał wypełniania ankiet medycznych lub kwestionariuszy 

zdrowotnych od członków rodzin pracowników ubezpieczającego przystępujących w dowolnym 

momencie do ubezpieczenia grupowego. 

11. Udostępnienia systemu elektronicznego obsługi polis 

Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia Zamawiającemu elektronicznego 

systemu obsługi polis. System ten, poprzez łącza internetowe, usprawniać musi obsługę polisy 

gwarantując minimum: prowadzenie ewidencji osób objętych programem ubezpieczenia, 

ewidencjonowanie osób przystępujących do programu ubezpieczenia, ewidencjonowanie osób 

występujących z programu ubezpieczenia, rozliczenie składek miesięcznych, generowanie 

druków roszczeń oraz wniosków o indywidualną kontynuację ubezpieczenia, możliwość podglądu 

polisy w systemie elektronicznym oraz jej wygenerowania do druku. 

12. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia  

Umowa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz członków rodzin winna 

gwarantować Ubezpieczonym prawo do indywidualnej kontynuacji, bez względu na wiek. Umowa 

indywidualnej kontynuacji może być zawarta na rzecz: Ubezpieczonego, w przypadku ustania 

stosunku prawnego łączącego Ubezpieczonego z Ubezpieczającym, w okresie korzystania  

z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego, w stosunku do Ubezpieczonego który odbywa służbę 
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wojskową oraz w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego lub 

w przypadku jego likwidacji lub reorganizacji oraz członka rodziny.  

W każdym z wymienionych przypadków prawo do indywidualnej kontynuacji przysługuje 

Ubezpieczonemu, za którego przekazano składkę za okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy. Do 

tego okresu zaliczony będzie staż w ubezpieczeniu grupowym u poprzedniego ubezpieczyciela – 

pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia. 

Minimalny zakres ubezpieczenia dla indywidualnej kontynuacji obejmować będzie ryzyka: 

 śmierć ubezpieczonego 

 śmierć ubezpieczonego w wyniku NW, 

 trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego w wyniku NW, 

 śmierć współmałżonka, 

 śmierć rodziców i teściów ubezpieczonego, 

 urodzenie się dziecka ubezpieczonemu, 

 zgon dziecka, 

 osierocenie dziecka. 

Dodatkowe warunki: 

 niezmienna stopa składki przez cały okres kontynuacji, 

 niezmienne opcje ubezpieczeniowe przez cały okres kontynuacji, 

 brak możliwości zmniejszenia wysokości świadczeń w trakcie trwania kontynuacji. 

 

Płatność składki: 

1. Płatność składki ubezpieczeniowej będzie następowała w dwunastu comiesięcznych ratach  

w każdym roku wykonywania zamówienia, płatnych z góry do dziesiątego dnia danego miesiąca 

za dany miesiąc ochrony ubezpieczeniowej za wyjątkiem pierwszego miesiąca realizacji 

zamówienia, za który płatność składki nastąpi na ostatni dzień miesiąca. 

2. Ostateczna składka za ubezpieczenie w danym miesiącu jest niezależna od Zamawiającego  

i wynika z liczby zadeklarowanych ubezpieczonych – pracowników zamawiającego oraz 

członków ich rodzin.  

3. Składka ubezpieczeniowa za członków rodziny pracownika będzie opłacana z wynagrodzenia 

netto pracownika. 

Obsługa umowy: 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów administracyjnych, w tym za czynności 

związane z zawarciem i administrowaniem umową ubezpieczenia ponoszonych przez 

Zamawiającego. 

2. W/w koszty strony ustalają na 10% wartości zamówienia i rozliczane będą w comiesięcznych 

ratach przez cały okres realizacji umowy na podstawie odrębnego porozumienia/umowy. 

Świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia: 
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1. Zamawiający zastrzega, iż w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie będą 

funkcjonowały jednocześnie dwa moduły ubezpieczenia. O wyborze modułu decydują osoby do 

niego przystępujące.  

2. Wykonawca akceptuje niezmienność swojej oferty niezależnie od ilości osób przystępujących do 

ubezpieczenia i znosi minimalny limit ilościowy ubezpieczonych w każdym module.  

3. Sumy ubezpieczenia i wysokość świadczeń dla ubezpieczonych w danym module Zamawiający 

określa w tabelach świadczeń. 

 

 

Tabela świadczeń z podziałem na moduły 

L.p. Rodzaj zdarzenia ubezpieczeniowego 
Wysokość świadczenia w PLN 

Moduł I Moduł II 

1 Śmierć ubezpieczonego 48 000,00 50 000,00 

2 
Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku 

96 000,00 100 000,00 

3 
Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub 
krwotoku śródmózgowego 

80 000,00 90 000,00 

4 
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem 
komunikacyjnym 

136 000,00 150 000,00 

5 
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy 
pracy 

136 000,00 150 000,00 

6 
Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem 
komunikacyjnym przy pracy 

176 000,00 200 000,00 

7 Śmierć współmałżonka ubezpieczonego 12 000,00 15 000,00 

8 
Śmierć współmałżonka ubezpieczonego spowodowana 
nieszczęśliwym wypadkiem 

24 000,00 30 000,00 

9 Śmierć rodziców lub teściów ubezpieczonego 2 000,00 3 000,00 

10 Śmierć dziecka ubezpieczonego 2 400,00 3 500,00 

11 Urodzenie dziecka ubezpieczonego 1 200,00 1 500,00 

12 Urodzenie martwego dziecka ubezpieczonego 2 400,00 3 000,00 

13 Osierocenie dziecka ubezpieczonego 3 200,00 5 000,00 

14 
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany 
nieszczęśliwym wypadkiem ubezpieczonego 

40 000,00 65 000,00 

15 
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem 
serca lub krwotokiem śródmózgowego ubezpieczonego 

32 000,00 50 000,00 

16 

Niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego 
wypadku  (ryzyko niewymagane – do 
zaakceptowania w Zakresie ryzyk dodatkowych 
podlegających ocenie przez zamawiającego) 

- 15 000,00 

17 Wystąpienie poważnej choroby ubezpieczonego 5 000,00 9 000,00 

18 Operacje chirurgiczne ubezpieczonego - 5 000,00 

19 
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu za każdy dzień w 
okresie pierwszych 14 dni pobytu spowodowany: 

    

19.1 - wypadkiem komunikacyjnym 160,00 180,00 
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19.2 - wypadkiem przy pracy 160,00 180,00 

19.3 - zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym  120,00 130,00 

19.4 - nieszczęśliwym wypadkiem  120,00 150,00 

19.5 - chorobą  40,00 60,00 

19.6 

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu za okres od 15-tego 
do 90-tego dnia pobytu, spowodowany nieszczęśliwym 
wypadkiem, wypadkiem komunikacyjnym, wypadkiem 
przy pracy, zawałem serca lub krwotokiem 
śródmózgowym w każdym 12-sto miesięcznym okresie 
ubezpieczenia 

40,00 60,00 

19.7 Jednorazowe świadczenie z tytułu pobytu na OIT 400,00 600,00 

19.8 Rekonwalescencja ( za 1 dzień zwolnienia) 20,00 30,00 

20 
Zaopatrzenie w produkty apteczne po pobycie w 
szpitalu 

- 
3 świadczenia w 
roku polisowym 
po 200,00 każde 

 

Wysokość świadczenia podana w powyższej tabeli  stanowi sumę świadczeń jaka przysługiwać 

będzie ubezpieczonemu z tytułu danego zdarzenia ubezpieczeniowego. 

 

Pojęcia i definicje 

1. Pracownik – to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, 

wyboru, spółdzielczej umowy o pracę, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy 

cywilnoprawnej w szczególności umowy – zlecenia, umowy o dzieło, której przedmiotem jest 

świadczenie pracy na rzecz Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, w 

szczególności praktykanci, stażyści oraz osoby zatrudnione w oparciu o umowę na zastępstwo, 

bez względu na okres Obowiązywania stosunku prawnego łączącego pracownika z 

Zamawiającym. 

2. Członek rodziny: 

-  małżonek – osoba pozostająca z ubezpieczonym w związku małżeńskim; 

- partner życiowy – osoba nie będąca w formalnym związku małżeńskim z ubezpieczonym 

podstawowym, pozostająca z nim we wspólnym pożyciu. Ubezpieczony podstawowy  może 

wskazać partnera życiowego tylko raz w danym roku polisowym; 

-   pełnoletnie dziecko ubezpieczonego. 

3. Dziecko - na wypadek osierocenia dziecka oznacza – dziecko (własne, a także przysposobione 

lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) bez względu na wiek.  

4. Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku – Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć 

ubezpieczonego spowodowaną nieszczęśliwym wypadkiem zaistniałym w okresie 

odpowiedzialności wykonawcy. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli z medycznego punktu 

widzenia istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a 

śmiercią ubezpieczonego. Świadczenie zostaje wypłacone, jeżeli zgon miał miejsce w okresie 

odpowiedzialności wykonawcy, bez względu na długość okresu pomiędzy nieszczęśliwym 

wypadkiem, a zgonem. 
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5. Śmierć w wyniku zawału serca – śmierć na skutek martwicy części mięśnia sercowego 

spowodowanej nagłym zmniejszeniem dopływu krwi do tej części mięśnia sercowego. 

6. Śmierć w wyniku krwotoku śródmózgowego - śmierć na skutek wynaczynienia krwi do tkanki 

mózgowej. 

7. Trwały uszczerbek na zdrowiu – trwałe, nie rokujące poprawy uszkodzenie danego organu, 

narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub 

upośledzeniu jego funkcji.  

8. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty tabeli oceny procentowej trwałego uszczerbku na 

zdrowiu.  

9. W przypadku stwierdzenia trwałego uszczerbku na zdrowiu wykonawca wypłaci świadczenie za 

każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, niezależnie od stwierdzonego stopnia (procentu) 

trwałego uszczerbku na zdrowiu (bez dolnego limitu)  

10. Odpowiedzialność wykonawcy nie wygasa w przypadku wypłaty 100% sumy ubezpieczenia z 

tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, brak maksymalnego limitu odpowiedzialności z tytułu 

trwałego uszczerbku na zdrowiu w okresie ubezpieczenia. Prawo do świadczenia  z tytułu 

trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego przysługuje maksymalnie za 100% trwałego 

uszczerbku na zdrowiu spowodowanego jednym nieszczęśliwym wypadkiem.   

11. Niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku – trwała  i całkowita niezdolność 

do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej w dowolnym zawodzie, będąca rezultatem 

nieszczęśliwego wypadku powstałego w okresie odpowiedzialności Wykonawcy; trwała 

niezdolność do pracy oznacza, że zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie ma pozytywnych 

rokowań co do odzyskania przez ubezpieczonego zdolności do pracy.   

12. Operacja chirurgiczna – zabieg chirurgiczny wykonywany metodą endoskopową, metodą 

otwartą lub zamkniętą, wykonany w placówce medycznej, przez wykwalifikowanego lekarza o 

specjalności zabiegowej, w znieczuleniu ogólnym, przewodowym lub miejscowym, niezbędny z 

medycznego punktu widzenia w celu wyleczenia lub zmniejszenia objawów choroby lub urazu.  

13. Wykonawca może dokonać klasyfikacji operacji chirurgicznych z uwzględnieniem wysokości 

świadczenia w stosunku do każdej operacji bądź grupy operacji chirurgicznych, przy czym w 

przypadku przynajmniej części operacji świadczenie będzie wypłacane w wysokości 100% sumy 

ubezpieczenia z tytułu operacji chirurgicznych. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz 

operacji chirurgicznych wraz z wysokościami świadczeń wyrażonych kwotowo lub jako procent 

sumy ubezpieczenia  

14. Nieszczęśliwy wypadek – niezależne od woli i stanu zdrowia osoby, której życie i zdrowie jest 

przedmiotem ubezpieczenia gwałtowne zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, będące 

wyłączną oraz bezpośrednią przyczyną zdarzenia objętego odpowiedzialnością. 

15. Wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek: 

a) powstały w związku z ruchem pojazdów na drodze, w którym ubezpieczony brał udział jako 

uczestnik ruchu bądź kierowca; 

b) powstały w związku z ruchem pojazdu kolejowego, w którym ubezpieczony brał udział jako 

pasażer albo członek załogi tego pojazdu;  
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c) powstały w związku z uszkodzeniem pasażerskiego statku powietrznego koncesjonowanych linii 

lotniczych lub zniszczeniem jego konstrukcji oraz zaginięciem, w którym ubezpieczony brał udział 

jako członek załogi bądź pasażer; 

d) powstały w związku z zatonięciem statku, uszkodzeniem konstrukcji statku lub jego zaginięciem 

w którym ubezpieczony brał udział jako członek załogi bądź pasażer. 

16. Wypadek przy pracy – nieszczęśliwy wypadek, który nastąpił podczas lub w związku z 

wykonywaniem przez ubezpieczonego zwykłych czynności albo poleceń przełożonych w ramach 

istniejącego stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego opłacane są 

składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń 

społecznych. 

17. Pobyt w szpitalu – pobyt w szpitalu w celu leczenia, trwający nieprzerwanie co najmniej 3 dni w 

odniesieniu do pobytu spowodowanego chorobą, zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym 

oraz 1 dzień w odniesieniu do nieszczęśliwego wypadku, wypadku komunikacyjnego, wypadku w 

pracy (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 

zamawiającego), przy czym dzień pobytu w szpitalu oznacza dzień kalendarzowy, za pierwszy 

przyjmuje się dzień rejestracji a ostatni dzień wypisu ze szpitala. Dopuszczalne ograniczenie 

czasu pobytu w szpitalu objętego ochroną ubezpieczeniową z tytułu pobytu w szpitalu wynosi – 

90 dni w roku polisowym (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających 

ocenie przez zamawiającego). Zakres terytorialny– Świat. 

18. Pobyt na OIT – trwający nieprzerwanie co najmniej 24 godziny pobyt ubezpieczonego na 

oddziale intensywnej opieki medycznej (oddział intensywnej terapii), przeznaczonym do leczenia 

chorych w stanach zagrożenia życia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych 

podlegających ocenie przez zamawiającego). Wykonawca wypłaci świadczenie za każdy pobyt 

ubezpieczonego na OIT w czasie jednego pobytu ubezpieczonego w szpitalu. 

19. Rekonwalescencja – pobyt na zwolnieniu lekarskim wydanym przez oddział szpitalny, w którym 

odbywało się leczenie, bezpośrednio po pobycie w szpitalu. 

20. Poważne choroby – wystąpienie u Ubezpieczonego, co najmniej następujących chorób: 

nowotwór złośliwy, zawał serca, udar mózgu, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych 

by-pass, niewydolność nerek, transplantacja organów, oparzenia, utrata wzroku, choroba 

Parkinsona, oponiak, zakażenie wirusem HIV w następstwie transfuzji krwi lub w trakcie 

wykonywania obowiązków zawodowych, anemia aplastyczna, bąblowiec mózgu, choroba 

Creutzfeldta-Jakoba, masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie, odkleszczowe wirusowe 

zapalenie mózgu, ropień mózgu, sepsa, tężec, wścieklizna, zgorzel gazowa, borelioza, choroba 

aorty brzusznej, choroba aorty piersiowej, gruźlica, przewlekle zapalenie wątroby, utrata 

kończyny wskutek choroby, utrata słuchu, wada serca, choroba neuronu ruchowego, choroba 

Huntingtona, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, martwica trzustki, 

bakteryjne zapalenie wsierdzia, stwardnienie rozsiane, za które Wykonawca wypłaci 

Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości określonej w tabeli. 

21. Zaopatrzenie w produkty apteczne po pobycie w szpitalu – prawo do bezgotówkowego 

odbioru dowolnych produktów w aptece po pobycie ubezpieczonego w szpitalu. Warunkiem 
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przyznania ww prawa jest wypłata przez Wykonawcę świadczenia z tytułu pobytu 

ubezpieczonego w szpitalu. 

 

 
IV. ZAKRES RYZYK DODATKOWYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

L.p. Rodzaj ryzyka 
Ilość 

punktów 

 
Dla Części Zamówienia nr 1 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

1 Zwiększenie limitów odpowiedzialności: - 

1.1. 
dym i sadza - podlimit 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia  

5 

1.2. 
uszkodzenie urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej itp. – podlimit 10 000.000 PLN na 
jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

5 

1.3. 
uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie - podlimit 5 000.000 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

5 

1.4. 
upadające drzewa i konary drzew, słupy maszty, anteny, lub ich części, w 
tym części budynków i budowli –podlimit 5 000.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

5 

1.5. 
działanie śniegu lub lodu, w tym topnienie, zaleganie śniegu i lodu oraz 
uszkodzenia konstrukcji pod ciężarem śniegu i lodu - podlimit 5 000.000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

5 

1.6. 
wandalizm - podlimit 500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia w tym 50 000 PLN dla ryzyka graffiti na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

5 

1.7. 
przepięcia -  podlimit 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia  

10 

1.8. 
awaria - podlimit 10 000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia  

10 

2 
Franszyza redukcyjna i udział własny w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 
Zamawiającego oraz ryzyk dodatkowych: 

_ 

2.1.1. dla szkód spowodowanych pożarem i wybuchem - 2 000 PLN w każdej szkodzie  5 

2.1.2. dla szkód spowodowanych pożarem i wybuchem - brak  10 

2.2.1. dla pozostałych szkód - 500 PLN w każdej szkodzie  5 

2.2.2. dla pozostałych szkód - brak 10 

 
2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

3 

Kradzież zwykła - zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający 
widocznych śladów włamania z niezabezpieczonego lokalu, schowka lub 
samochodu, o którym powiadomiono Policję w ciągu 24 godz. od powzięcia 
informacji o zdarzeniu; podlimit  10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia  

10 

4 
Franszyza redukcyjna i udział własny w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 
Zamawiającego oraz ryzyk dodatkowych: 

_ 

4.1. 500 PLN w każdej szkodzie 2 

4.2. brak 5 

 
3. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń 

5 
Franszyza redukcyjna i udział własny w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 
Zamawiającego 

_ 
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5.1 1 000 PLN w każdej szkodzie  5 

5.2 500 PLN w każdej szkodzie 10 

 
 
 
4. Ubezpieczenie OC  

6 
Franszyza redukcyjna i udział własny w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 
Zamawiającego 

- 

6.1 300 PLN w każdej szkodzie  2 

6.2 brak 5 

 

 Łączna liczba punktów do uzyskania Dla Części Zamówienia nr 1: 100 

 
Dla Części Zamówienia nr 2 

 
5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu 

7 Franszyza redukcyjna w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez 
Zamawiającego 

- 

7.1 500 PLN w każdej szkodzie  10 

7.2 brak 20 

8 Zwiększenie limitów odpowiedzialności: - 

8.1 
Limit dodatkowy dla członków rady nadzorczej – podlimit 30% sumy 
ubezpieczenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

10 

8.2 

Koszty stawiennictwa przed sądem - członek zarządu, rady nadzorczej, prokurent 
lub dowolny pracownik działający w ramach funkcji zarządczych lub nadzorczych 
- 2 000,00 dziennie; każda pozostała osoba ubezpieczona - 1 500,00 dziennie, 
do wysokości 1 500 000,00 w rocznym okresie ubezpieczenia  

5 

8.3 
Koszty porady prawnej – podlimit 2 000 000,00 PLN w rocznym okresie 
ubezpieczenia 

10 

8.4 
Limit dodatkowy na koszty obrony - podlimit 30% sumy ubezpieczenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia 

5 

8.5 
Koszty zdarzenia kryzysowego – podlimit 300 000,00 PLN w rocznym okresie 
ubezpieczenia 

5 

8.6 
Koszty zarządzania krytycznym zdarzeniem regulacyjnym – podlimit 300 000,00 
PLN w rocznym okresie ubezpieczenia 

5 

8.7 
Koszty awaryjne – podlimit 30% sumy ubezpieczenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia 

10 

8.8 
Koszty grzywien, kar administracyjnych – podlimit 1 500 000,00 PLN w rocznym 
okresie ubezpieczenia 

5 

8.9 
Koszty poniesione na uzyskanie kaucji i poręczenia – podlimit 300 000,00 na 
jednego ubezpieczonego oraz 500 000,00 na wszystkich ubezpieczonych w 
rocznym okresie ubezpieczenia 

10 

8.10 
Koszty wsparcia psychologicznego – podlimit 300 000,00 PLN w rocznym okresie 
ubezpieczenia 

5 

8.11 
Koszty związane z ograniczeniem prawa własności – podlimit 300 000,00 na 
jednego ubezpieczonego oraz 500 000,00 na wszystkich ubezpieczonych w 
rocznym okresie ubezpieczenia  

10 
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6.  Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników 

9. W odniesieniu do pobytu ubezpieczonego w szpitalu - 

9.1. Minimalna długość pobytu w szpitalu w wyniku choroby – 2 dni 20 

9.2. Minimalna długość pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku - brak 20 

9.3. Ograniczenie czasu pobytu w szpitalu – 180 dni w roku polisowym 10 

9.4. Minimalna długość pobytu na OIT - brak 15 

10. W odniesieniu do karencji dla osób nowo przystępujących do ubezpieczenia - 

10.1. 

Zniesienie karencji w stosunku do ubezpieczonych, którzy przystąpili do 

ubezpieczenia w okresie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, 

bądź 6 miesięcy od daty zatrudnienia w stosunku do nowo zatrudnionych 

pracowników. 

10 

10.2. 

Zniesienie karencji w stosunku do członków rodzin ubezpieczonych, którzy 

przystąpili do ubezpieczenia w okresie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy 

ubezpieczenia, bądź 6 miesięcy od daty zatrudnienia w stosunku do członków 

rodzin nowo zatrudnionych pracowników. 

5 

11. Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego 

wypadku  
20 
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ZASTRZEŻENIA PRAWNE - Prawa autorskie  
 
Powyższy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, a w szczególności SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ 
ZAMAWIAJĄCEGO oraz ZAKRES RYZYK DODATKOWYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO stanowią własność 
intelektualną METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o. oraz są chronione prawem autorskim, krajowym i zagranicznym.  
 
Wykorzystanie treści, zawartych w OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wymaga zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
W szczególności wykorzystanie zawartych w OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA treści nie może nastąpić w jakimkolwiek celu, będącym 
działalnością konkurencyjną w stosunku do zakresu działania METROPOLIS Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Sp. z o.o.   
 

 


