
BZ/ZP.02/21/02/14.               Załącznik Nr 7 do SIWZ 
 

dla Zadania Nr 1 
 

Umowa (Projekt)  
 
 

zawarta w dniu ………………… we Włocławku pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej „SANIKO” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku przy ul. Komunalnej 4,  
87-800 Włocławek, Nr KRS 0000095781 Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, 
kapitał zakładowy w wysokości 16.391.800,00 zł, Nr NIP 888-020-59-21, Regon 910041776, 
reprezentowanym przez: 

1. Edwarda Ziemskiego – Prezesa Zarządu 
2. Mirosława Bieńkowskiego – Członka Zarządu 

zwanym w dalszej treści umowy „Ubezpieczającym” 

a 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 

1. …………………….. – ……………….. 

zwanym w dalszej treści umowy „Ubezpieczycielem”. 
 
 
W rezultacie dokonania przez Ubezpieczającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Ubezpieczyciela usług ubezpieczenia na rzecz 

Ubezpieczającego w zakresie: 
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, 
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności  

oraz posiadania majątku, 
- ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, NNW i AS). 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 wraz z wykazami mienia 
Zamawiającego podlegającego ochronie stanowiącymi: 
Załącznik nr 2 – wykaz budynków i budowli 
Załącznik nr 3 – wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania 
Załącznik nr 4 – wykaz pojazdów (na placu) 
Załącznik nr 5 – wykaz pojazdów  
Załącznik nr 6 – wykaz pojazdów posiadających wyposażenie dodatkowe – rejestratory GPS, 
radiotelefony. 
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§ 2 
1. Termin realizacji umowy obejmuje okres 1 roku - 1 rok od dnia następnego po którym 

wygasają ważne umowy ubezpieczenia. 
2. Okresy obowiązywania ubezpieczeń precyzuje załącznik nr 1, 4 i 5 do Umowy. 
 

§ 3 
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 
1. Wystawiania polis ubezpieczeniowych dla ubezpieczeń będących przedmiotem umowy dla 

których kończy się okres ubezpieczeniowy. Polisy winny spełniać wymogi określone  
w niniejszej umowie. 

2. Dostarczania polis ubezpieczeniowych do siedziby Ubezpieczającego w terminie najpóźniej  
na 7 dni przed początkiem okresu obowiązywania, zgodnie z załącznikami do niniejszej 
umowy. 

3. Ubezpieczający dopuszcza w ubezpieczeniu komunikacyjnym dostarczenia polisy zbiorczej 
obejmującej całą flotę pojazdów Ubezpieczającego.  

4. Ponoszenia odpowiedzialności za ubezpieczone mienie Ubezpieczającego do terminu  
przypadającego na zapłacenie składki przez Ubezpieczającego. 

5. Zagwarantowania stałości składek określonych w załącznikach 7 i 8 do Umowy. 
6. Rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule określone w załączniku nr 9  

do Umowy. 
7. Stosowania franszyz w wysokości i rodzaju określonych w załączniku nr 10 do Umowy. 
8. Zwrotu składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku 

wygaśnięcia stosunku ubezpieczeniowego przed upływem okresu, na jaki polisa została 
zawarta. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1 jest wynagrodzenie niezmienne w okresie ważności umowy określone 
zgodnie z formularzem zestawienia składek stanowiącym załącznik nr 7 do umowy, na 
kwotę: …………………….. (słownie:…….…………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….). 

2. Przedmiot umowy zwolniony jest z podatku VAT – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy  
z dnia 11 marca 2004 r. 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. 

3. Cena umowy zawiera całkowity koszt realizacji przedmiotu umowy i obejmuje wszystkie 
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego wykonania,  
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, koszty dostarczania polis 
ubezpieczeniowych Ubezpieczającemu. 

 
§ 5 

1. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy będzie następowała  
w częściach na podstawie otrzymywanych polis ubezpieczeniowych wystawionych przez 
Ubezpieczyciela w oparciu o stawki określone w zestawieniach stanowiących załącznik nr 8  
i 9 do umowy. 

2. Płatność składek będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Ubezpieczyciela  
w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy przez Ubezpieczyciela a w przypadku polisy 
zbiorczej na ubezpieczenia komunikacyjne w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej. 
 



 

 

 

3 

§ 6 
1. Ustaloną przez strony formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary 

umowne. 
2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłaty Ubezpieczającemu kar umownych  

w następujących przypadkach: 
a) Za niedotrzymanie terminu, określonego w § 3 ust. 2 Ubezpieczyciel zapłaci karę 

umowną w wysokości 2% składki ubezpieczeniowej, należnej od pojazdu, za każdy 
dzień opóźnienia w dostarczeniu polisy ubezpieczeniowej. 

b) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Ubezpieczyciela – kara umowna  
w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

3. Ubezpieczający jest zobowiązany do zapłaty Ubezpieczycielowi kary umownej w wysokości 
5% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy w razie 
odstąpienia Ubezpieczającego od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 
Ubezpieczający. 

4. Ubezpieczający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość kar umownych. 

5. Ubezpieczający ma prawo dokonać potrącenia należności z tytułu kar umownych  
z wynagrodzenia przysługującego Ubezpieczycielowi za realizację usługi będącą 
przedmiotem niniejszej umowy lub wystawić notę obciążeniową Ubezpieczycielowi. 

 
§ 7 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy  
w stosunku do treści oferty gdy: 
a) Zmiana wysokości składki w ubezpieczeniach majątkowych w przypadku zmiany sumy 

ubezpieczenia – w przypadku zmiany wartości majątku w okresie ubezpieczenia oraz  
w wyniku nabycia składników majątkowych w okresie pomiędzy zebraniem danych  
a rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Składka będzie rozliczana zgodnie z warunkami 
zawartej umowy. 

b) Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych w przypadku 
ubezpieczenia pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy  
o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprzedaży lub likwidacji pojazdów przez 
Zamawiającego i zmiany posiadacza pojazdów w tym okresie, przy czym nowe polisy 
komunikacyjne będą zawierane na okresy roczne zgodnie z warunkami zawartej umowy.  

c) Zmiana zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego, w przypadku zmiany zakresu 
wykonywanej przez Zamawiającego działalności, zmiany lub wyłączenia 
miejsca/lokalizacji wykonywania działalności. 

d) Korzystnej dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmiany 
OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego  
i Wykonawcy bez dodatkowej zwyżki składki. 

e) Zmiany obowiązujących w zakresie ubezpieczeń przepisów prawnych. 
f) Zmiana danych teleadresowych lub osób reprezentujących strony. 

 
§ 8 

Osoby wyznaczone do kontaktów: 
- ze strony Ubezpieczającego: …………………………………….. 
- ze strony Ubezpieczyciela: ………………………………………. 
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§ 9 
1. Ubezpieczający oświadcza, iż posiada wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością  

i Środowiskiem oraz BHP zgodnie z wymogami norm PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 
oraz OHSAS 18001. 

2. W związku z wdrożonym zintegrowanym systemem zarządzania oraz zidentyfikowanymi 
zagrożeniami, Ubezpieczyciel zobowiązany jest do: 
a) zapoznania się z udostępnionymi instrukcjami i procedurami, 
b) przestrzegania i stosowania się do poleceń personelu przedsiębiorstwa, 
c) bezwzględnego przestrzegania obowiązujących procedur bezpieczeństwa. 
oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z niniejszą dokumentacją. 

 
§ 10 

W sprawach nie unormowanych umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego  
i ustawy o zamówieniach publicznych wraz z aktami wykonawczymi. 
 

§ 11 
Spory wynikłe na tle niniejszej umowy są rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 
Ubezpieczającego. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  
ze stron. 
 
 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:           UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 
…………………………………………     ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Zakres rzeczowy ubezpieczenia. 
2. Wykaz budynków i budowli. 
3. Wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania. 
4. Wykaz pojazdów (na placu). 
5. Wykaz pojazdów. 
6. Wykaz pojazdów posiadających wyposażenie dodatkowe. 
7. Zestawienie wysokości składek. 
8. Zestawienie wysokości składek na Ubezpieczenia komunikacyjne. 
9. Formularz zaakceptowanych klauzul. 
10. Formularz franszyzy. 
11. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. 
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Załącznik nr 1 do Umowy 
 

ZAKRES RZECZOWY UBEZPIECZENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia PGK „Saniko”  
Sp. z o.o. we Włocławku w zakresie: 
- ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 
- ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych, 
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz 

posiadania majątku, 
- ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, NNW i AS). 
 

 
2. Warunki przedmiotu zamówienia: 

a) Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 1 roku (tj. 1 rok od dnia następnego  
po którym wygasają ważne umowy ubezpieczenia).  

b) Polisy ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń majątkowych tj. ubezpieczenie mienia od ognia  
i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 
ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od szkód materialnych będą wystawiane na okres: 
od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. dla obiektów znajdujących się  
we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 i RZUOK w Machnaczu. 

c) Polisa od ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności 
oraz posiadania majątku będzie wystawiona na okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 
31.03.2015 r. 

d) Polisy dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą wystawione indywidualnie dla każdego 
pojazdu na okresy roczne określone w załącznikach zawierających wykazy pojazdów – 
załącznik nr 4 i załącznik nr 5 do Umowy. Ubezpieczyciel dopuszcza wystawienie przez 
Ubezpieczającego polisy zbiorczej obejmującej całą flotę pojazdów Ubezpieczyciela. 

e) Składka ubezpieczeniowa będzie płatna: 
- dla ubezpieczeń majątkowych – w terminie 30 dni od daty wystawienia polis, 
- dla ubezpieczeń komunikacyjnych – w terminie 30 dni od daty wystawienia polisy lub 

w przypadku wystawienia polisy zbiorczej 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej. 

 
3. Zamawiający, przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, stanowiących 
nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego w następujących przypadkach:  
- wzrostu wartości ubezpieczonego majątku np. poprzez nabycie nowego mienia - nowo 

zgłaszane mienie będzie posiadało zabezpieczenia przeciwpożarowe  
i przeciwkradzieżowe nie mniejsze niż dla mienia zgłoszonego w niniejszym SIWZ, 

- podwyższenia lub uzupełnienia skonsumowanych limitów sum ubezpieczenia lub sum 
gwarancyjnych. 

Ubezpieczyciel, zobowiązany jest do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek 
nie wyższych niż zastosowanych w zamówieniu podstawowym, z uwzględnieniem okresu 
rzeczywiście udzielonej ochrony tj. dla ubezpieczeń komunikacyjnych 1 rok a dla 
pozostałych ubezpieczeń wg systemu pro rata temporis za każdy dzień udzielanej ochrony 
ubezpieczeniowej - nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. 
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ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA: 
 
Ubezpieczenie majątkowe. 
1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: 

Okres ubezpieczenia od 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. – Włocławek  
ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu. 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 

• pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, 
• huragan, deszcz nawalny śnieg, powódź, lawina, grad, zapadanie lub osuwanie się 

ziemi, zalanie przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń wodno – 
kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, sadza, uderzenie pojazdu, trzęsienie 
ziemi, awaria instalacji, 

• koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze 
strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.  

 
Ubezpieczeniu podlegają: 

a). budynki i budowle – znajdujące się przy ul. Komunalnej 4 i RZUOK  
w Machnaczu – Załącznik Nr 1 do SIWZ, 
suma ubezpieczenia: 11.621.525,03 zł 
rodzaj wartości:   wartość początkowa 
system ubezpieczenia : na sumy stałe 
wykaz budynków i budowli podlegających ubezpieczeniu określa załącznik nr 1 do 
SIWZ. 

 

b). maszyny, urządzenia i wyposażenie, 
      wykaz maszyn i urządzeń: 

Lp. Nazwa i rok zakupu urządzenia, 
maszyny 

Ilość 
(szt.) Wartość 

Rodzaj wartości 
- wartość 

księgowa brutto 
Lokalizacja 

1. Wyposażenie, meble biurowe 1 
1 226.644,30 zł wartość 

początkowa 

Włocławek 
ul. Komunalna 4 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

2. Centrala telefoniczna Sigma  
2008 r.  1 8.050,00 zł wartość 

początkowa 
Włocławek 

ul. Komunalna 4 

3. Szorowarka 2003 r. 1 4.590,16 zł wartość 
początkowa 

Włocławek 
ul. Komunalna 4 

4. Urządzenie do magazynowania oleju 
napędowego YELLOBOX 2010 r. 1 72.674,16 zł wartość 

początkowa 
Włocławek 

ul. Komunalna 4 

5. Kolba miarowa 2012 r. 1 3.600,00 zł wartość 
początkowa 

Włocławek 
ul. Komunalna 4 

6. Myjka ciśnieniowa Karcher HDS 
8/18-4MX 2010 r. 1 11.227,70 zł wartość 

początkowa 
Włocławek 

ul. Komunalna 4 

7. Posypywarko-solarka 1997 r. 1 92.720,00 zł wartość 
początkowa 

Włocławek 
ul. Komunalna 4 

8. Posypywarki ECOS 1999 r., 2002 r., 
2002 r. 3 232.179,58 zł wartość 

początkowa 
Włocławek 

ul. Komunalna 4 

9. 
Pług odśnieżny 2001 r., 2001 r., 
2001 r., 2002 r., 2005 r., 2010 r., 
2010 r. 

7 155.908,24 zł wartość 
początkowa 

Włocławek 
ul. Komunalna 4 
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10. Ładowacz czołowy TUR 16  
2004 r. 1 13.580,00 zł wartość 

początkowa 
Włocławek 

ul. Komunalna 4 

11. BEKUM agregat prądotwórczy  
1997 r. 1 3.900,34 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

12. Urządzenia wysokociśnieniowe  
2002 r. 1 10.300,00 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

13. Sieci NN linia 15 kW  
2001 r./2002 r.  1 105.630,21 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

14. Urządzenia technologiczne  
w budynkach 2 3.896.245,75 zł wartość  

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

15. Stanowisko do rozładunku  
i transportu surowców 2005 r. 1 189.167,86 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

16. Mobilna linia sortownicza typ 
TRYMETR 2011 r. 1 164.000,00 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

17. Kocioł olejowy DE DIETRICH 
GT337 140-175 KW 2006 r. 1 48.854,60 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

18. Stacja Trafo 2001 r./2002 r. 1 32.192,06 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

19. 
Kontener 1-tonowy z agregatem 
chłodniczym na odpady biologiczne 
2006 r. 

1 4.950,00 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

20. 
Kontener 2-tonowy z agregatem 
chłodniczym na odpady biologiczne 
2006 r. 

1 7.300,00 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

21. Metanomierz ATX 620 2006 r. 1 8.316,00 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

22. Generator prądu z blokiem cieplnym 
2005 r. 1 855.168,86 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

23. Generator prądu wraz z włączeniem 
do sieci 2010 r. 1 1.092.323,03 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

24. Stanowisko przesyłowe  
i pochodnia spalania biogazu 2005 r.  1 115.178,96 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

25. Instalacja odgazowania złoża 2005 r. 1 964.474,80 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

26. Stanowisko mycia samochodów na 
wysypisku 2005 r. 1 273.129,95 zł wartość 

początkowa 
Machnacz 

gm. Brześć Kujawski 

27. Rębarka do gałęzi Tornado 2005 r. 1 44.000,00 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

28. Komposter 16T 2006 r. 1 702.046,06 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

29. 
Instalacja oczyszczania powietrza w 
kabinie sortowniczej odpadów – 
jednostka GENANO 2007 r. 

1 270.014,23 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

30. Instalacja wykrywcza pożaru 2012 r. 1 52.284,32 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

31. Instalacja zmiękczania wody 2013 r. 1 22.775,35 zł wartość 
początkowa 

Machnacz 
gm. Brześć Kujawski 

 
wartość ubezpieczenia: 9.683.426,52 zł (Włocławek ul. Komunalna 4 i RZUOK                 
                                                                      w Machnaczu) 
rodzaj wartości:   wartość początkowa 
system ubezpieczenia : na sumy stałe 
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c). środki obrotowe (stany magazynowe) 
wartość ubezpieczenia: 936.413,95 zł 
rodzaj wartości:   wartość zakupu 
system ubezpieczenia : na sumy stałe 

 
d).  gotówka – (Włocławek ul. Komunalna 4, RZUOK w Machnaczu) 

wartość ubezpieczenia:  15.000,00 zł  
system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 

 
e).  środki trwałe (pojazdy na placu, określone w załączniku nr 3 do SIWZ). 

wartość ubezpieczenia:  56.000,00 zł 
rodzaj wartości:   wartość odtworzeniowa 
system ubezpieczenia : na sumy stałe 

 
2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku. 

Okres ubezpieczenia od 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. – Włocławek  
ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu. 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
- kradzież z włamaniem – rozumianą jako zabór mienia z zamkniętego lokalu  

po usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeń lub zabór mienia  
w lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady 
mogące stanowić dowód jego ukrycia, 

- rabunek – zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby jej użycia wobec 
ubezpieczającego, osób działających w jego imieniu lub przez niego zatrudnionych albo 
po zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej klucze do otwarcia 
lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi, 

- rozszerzenie odpowiedzialności o wandalizm (dewastację) – rozumiany jako umyślne 
uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie (także bez 
kradzieży z włamaniem lub rabunku). 

 Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 10.000,00 zł  
 

Należne odszkodowanie za szkody spowodowane podczas kradzieży wypłacane jest zgodnie 
z klauzulą likwidacyjną i automatycznie zwiększane jest o koszty naprawy wszelkich 
elementów zabezpieczających uszkodzonych lub zniszczonych podczas zdarzenia. 

 
Ubezpieczeniu podlegają: 

a). maszyny, urządzenia i wyposażenie, 
     system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
     suma ubezpieczenia: 500.000,00 zł 

 

b). środki obrotowe (stany magazynowe), 
     suma ubezpieczenia:  250.000,00 zł 
     system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
 

c). gotówka (dotyczy obu lokalizacji) 
     system ubezpieczenia: na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia: 
     - od kradzieży z włamaniem, 
        suma ubezpieczenia:  15.000,00 zł 
     - od rabunku w lokalu, 
        suma ubezpieczenia: 15.000,00 zł 
     - od rabunku w transporcie na terenie kraju, 
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        suma ubezpieczenia:  10.000,00 zł 
     - od rabunku w transporcie na terenie miasta Włocławka 
        suma ubezpieczenia:  15.000,00 zł 

 

Kradzież zwykła - rozumiana jako zabór mienia w celu jego przywłaszczenia (zabór mienia 
nie pozostawiający widocznych śladów włamania i/lub zabór mienia nie posiadającego 
zabezpieczeń przed kradzieżą z włamaniem) 
 

system ubezpieczenia:  na pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia 
Przedmiot ubezpieczenia: środki trwałe, wyposażenie, środki niskocenne, sprzęt 
elektroniczny, elementy stałe budynków i budowli (dot. m.in. włazów do studzienek 
kanalizacyjnych i bramek, elementów ogrodzenia, rynien, linii energetycznych należących 
do Ubezpieczonego itp.), środki obrotowe/zapasy (np. materiały  budowlane i remontowe, 
części zamienne itp.), których posiadanie można udokumentować. Ubezpieczający 
zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie policję po stwierdzeniu wystąpienia szkody 
spowodowanej kradzieżą lub od momentu,  w którym Ubezpieczający dowiedział się o niej. 
Rozszerzenie nie ma zastosowania dla wartości pieniężnych, a jedynie do pozostałego 
mienia. 
suma ubezpieczenia:   5 000,00 zł 

 
 
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. 

Okres ubezpieczenia od 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. – Włocławek  
ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu.  
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
Wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego 
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od ubezpieczającego 
przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: 
• działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną 

obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 
• kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, 
• działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego 
uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej  
(np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

• działania wody tj. zalanie wodą z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, burzy, sztormu, 
wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej 
postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych  
z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub 
innych zaworów, 

• działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 
• wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero 

po okresie gwarancji, 
• zbyt wysokie/niskie napięcia/ natężenie w sieci instalacji elektrycznej, 
• uszkodzenie izolacji i/lub zwarcie instalacji elektrycznej, 
• niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie zabezpieczeń chroniących maszyny i aparaty 

elektryczne, 
• szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, 
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• pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 
• koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze 

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

 
Wykaz sprzętu podlegającego ubezpieczeniu: 

Lp. Nazwa Wartość Rodzaj wartości Adres 

Włocławek Komunalna 4 RZUOK Machnacz 

1. Sprzęt stacjonarny 
151.400,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4 
11.100,00 zł wartość odtworzeniowa RZUOK Machnacz 

2. Sprzęt przenośny 6.400,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4 

3. Oprogramowanie 259.000,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4 

4. Sprzęt przenośny – 
radiotelefony 1 szt. 800,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4 

5. Sprzęt przenośny – 
radiotelefony 8 szt. 6.400,00 zł wartość odtworzeniowa RZUOK Machnacz 

6. Radiotelefony bazowe  
5 szt. + antena 1 szt. 6.000,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4  

7. Radiotelefony bazowe  
3 szt. + antena 1 szt. 4.000,00 zł wartość odtworzeniowa RZUOK Machnacz 

8. Waga elektroniczna 45.000,00 zł wartość odtworzeniowa RZUOK Machnacz 

9. 

Zestaw telewizji 
przemysłowa w skład 
której wchodzi: 
- rejestrator video – 1 szt. 
- kamera przemysłowa 
szybkoobrotowa – 3 szt. 
- kamera przemysłowa 
(kolorowa) – 9 szt. 

15.000,00 zł wartość odtworzeniowa RZUOK Machnacz  

10. Stacja przekaźnikowa 5.000,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4 

11. 

Zestaw systemu 
obserwacyjny, w skład 
którego wchodzi: 
- rejestrator video 1 szt. 
- kamera przemysłowa 
(kolorowa) – 13 szt. 
- kamera szybkoobrotowa  
– 2 szt. 
- kamera przemysłowa 
(czarno-biała) – 1 szt. 

28.000,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4 

12. Cyfrowy rejestrator głosu 8.000,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4 

13. Centrala telefoniczna 5.000,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4 

14. Centrala telefoniczna Prima 1.000,00 zł wartość odtworzeniowa RZUOK Machnacz 

15. Klimatyzatory 19 szt.  28.500,00 zł wartość odtworzeniowa Włocławek, ul. Komunalna 4 
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16. Klimatyzatory 3 szt.  7.500,00 zł wartość odtworzeniowa RZUOK Machnacz 

17. Stacja przekaźnikowa 5.000,00 zł wartość odtworzeniowa Radziejów, ul. Brzeska 47A 

Razem: 593.100,00 zł  
 
Szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania podlegającego ochronie 
ubezpieczeniowej określa załącznik nr 2 do SIWZ.  
Łączna suma ubezpieczenia dla Włocławka ul. Komunalna 4 i RZUOK w Machnaczu: 
593.100,00 zł. 
 
Likwidacja szkód: do wartości odtworzenia rozumianej jako wartości zastąpienia 
ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak 
najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego,  
z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych  
i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu.  

 
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności 

i posiadania majątku. 
 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej  
Okres ubezpieczenia od 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. 
Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 600.000,00 zł 
Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej następujące ryzyka i koszty:  
• odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone na terytorium RP w związku  

z prowadzoną działalnością – zgodnie z PKD przedsiębiorstwa, i posiadanym mieniem 
ruchomym i nieruchomym, w tym odpowiedzialność z tytułu następstw szkód związanych 
z przeniesienia ognia, wraz z rozszerzeniami, 

• koszty poniesione przez Ubezpieczającego w celu zmniejszenia szkody lub 
zabezpieczenia przed bezpośrednio grożącą szkodą,  

• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Zakład Ubezpieczeń lub za 
jego zgodą, w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody,  

• koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych, w sporze cywilnym 
prowadzonym zgodnie z zaleceniami Zakładu Ubezpieczeń.  

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa  
wypadków przy pracy, 
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia - limit sumy gwarancyjnej: 
100.000,00 zł 

- rozszerzenie odpowiedzialność za szkody rzeczowe powstałe w następstwie awarii, 
działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego 
ogrzewania. 
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia - limit sumy gwarancyjnej:  
100.000,00 zł 

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe  
w związku z wykonywaniem prac przez podwykonawców, z zachowaniem prawa do 
regresu. 
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia - limit sumy gwarancyjnej:  
100.000,00 zł 

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach 
ruchomych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego 
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Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia - limit sumy gwarancyjnej:  
100.000,00 zł 

- rozszerzenie odpowiedzialności o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe  
w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody, gruntu,  
a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją 
zanieczyszczeń 
Suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia – limit sumy gwarancyjnej:  
100.000,00 zł 
 

4. Ubezpieczenia komunikacyjne. 
 

Ubezpieczeniem objęte są pojazdy wymienione w załączniku nr 3 i 4 do SIWZ. 
Ubezpieczenie OC – suma ubezpieczenia podstawowa,  
Ubezpieczenie NNW  – suma ubezpieczenia 10.000 zł,  
Ubezpieczenia AC/KR – warsztatowy wariant rozliczania szkód, wykupienie udziału 
własnego i amortyzacji części. 
Sumy i okresy ubezpieczenia poszczególnych pojazdów zostały określone w załącznikach 
nr 3 i 4 do SIWZ.  

 

Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdów. 
Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego pojazdów tj.  
- rejestratory GPS w ilości 38 szt. – wartość odtworzeniowa 3.000,00 zł sztuka, łączna wartość 
rejestratorów 114.000,00 zł 
- radiotelefony w ilości w ilości 46 szt. – wartość odtworzeniowa 500,00 zł sztuka, łączna 
wartość radiotelefonów 23.000,00 zł 
 
Wykaz pojazdów wyposażonych w rejestratory i radiotelefony stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 
Łączna wartość wyposażenia dodatkowego wynosi – 137.000,00 zł. 

 
Polisa/y dla ubezpieczeń komunikacyjnych będą uwzględniały okresy roczne określone 
indywidualnie dla każdego pojazdu, które zostały określone w załącznikach 
zawierających wykazy pojazdów. Maksymalnie okres ubezpieczeń komunikacyjnych 
zakończy się do 2016 r. 

 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:           UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 
…………………………………………     ……………………………………… 
 



Załącznik nr 2 do Umowy 
Wykaz budynków i budowli podlegających ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych 

 

Lp Nazwa budynku Ilość [szt] Wartość    Zabezpieczenia Lokalizacja (adres) 

1. 
Budynki administracyjno - biurowe 
(budynek biurowy, budynek 
administracyjny, portiernia x 2) 

4 580 022,18 zł początkowa 
alarm antywłamaniowy, gaśnica proszkowa, 
hydranty, czujki, dozór całodobowy, agencja 
ochr. 

Włocławek ul. Komunalna 4 

2. Budynki magazynowe i garaże 2 179 854,45 zł początkowa gaśnica proszkowa, hydranty, dozór 
całodobowy, agencja ochr. Włocławek ul. Komunalna 4 

3. Budynek biurowo-naprawczy 1 931 045,46 zł początkowa gaśnica proszkowa, hydranty, dozór 
całodobowy, agencja ochr Włocławek ul. Komunalna 4 

4. Warsztat remontowy 1 57 489,79 zł początkowa gaśnica proszkowa, hydranty, dozór 
całodobowy, agencja ochr Włocławek ul. Komunalna 4 

5. Ogrodzenie i oświetlenie terenu 1 49 942,06 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Włocławek ul. Komunalna 4 

6. Kontener techniczny 1 9 250,00 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Włocławek ul. Komunalna 4 

7. Węzeł cieplny 1 58 583,46 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Włocławek ul. Komunalna 4 

8. Budynek socjalny 1 872 981,48 zł początkowa 
gaśnica proszkowa, hydranty, dozór 
całodobowy, agencja ochr., telewizja 
przemysłowa - monitoring obiektu 24 h 

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

9. Budynek segregacji odpadów 1 1 274 241,62 zł początkowa 

instalacja wykrywacza pożaru - system 
sygnalizacji pożaru składający się z: centrali 
IGNIS 1080, czujek optycznych dymu, 
czujek wielodetektorowych i 
sygnalizatorów, podłączony do monitoringu 
pożarowego Państwowej Straży Pożarnej,  
gaśnica proszkowa, hydranty, dozór 
całodobowy, agencja ochr., telewizja 
przemysłowa - monitoring obiektu 24 h 

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

10. 
Magazyn służący do zbierania            
i magazynowania odpadów                 
na terenie RZUOK w Machnaczu 

1 1 948 625,87 zł początkowa 

instalacja wykrywacza pożaru - system 
sygnalizacji pożaru składający się z: centrali 
IGNIS 1080, czujek dozór optycznych 
dymu, czujek wielodetektorowych i 
sygnalizatorów, podłączony do monitoringu 
pożarowego Państwowej Straży Pożarnej,  
dozór całodobowy, agencja ochr., telewizja 
przemysłowa - monitoring obiektu 24 h 

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 
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11. Deponatory 1 27 162,05 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr., telewizja 
przemysłowa – monitoring 24 h 

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

12. Boksy na surowce wtórne 1 30 180,06 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

13. Sieci wod - kan 1 214 278,43 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

14. Place, drogi, parkingi, oświetlenie  1 778 645,55 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr., telewizja 
przemysłowa - monitoring 24 h 

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

15. Budynek generatora prądu 1 133 569,83 zł początkowa 
dozór całodobowy, agencja ochr., system 
wykrywania gazu - detektor, telewizja 
przemysłowa - monitoring obiektu 24 h 

Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

16. Węzeł cieplny z infrastrukturą c.w.u   
w budynku socjalnym i sortowni 1 63 892,30 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr., telewizja 

przemysłowa - monitoring 24 h 
Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

17. Kwatera nr I z infrastrukturą 1 1 083 464,15 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

18. Kwatera nr II z infrastrukturą 1 2 711 173,71 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

19. Tunele foliowe 2 75 765,03 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

20. Rezerwowy zbiornik na odcieki ze 
składowiska odpadów 1 516 457,55 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Machnacz gm. Brześć 

Kujawski 

21. Kontener biurowy 1 24 900,00 zł początkowa dozór całodobowy, agencja ochr. Machnacz gm. Brześć 
Kujawski 

RAZEM 11 621 525,03 zł 
 
 
 
 
  UBEZPIECZAJĄCY:           UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 
       …………………………………………     ……………………………………… 



Załącznik nr 3 do Umowy 
 

Wykaz sprzętu elektronicznego i oprogramowania 
podlegającego ochronie ubezpieczeniowej 

 
1. Wykaz sprzętu elektronicznego podlegającego ochronie 

Lp NAZWA SPRZĘTU 
ELEKTONICZNEGO ILOŚĆ LOKALIZACJA 

(ADRES) 

WARTOŚĆ 
ODTWORZE-
NIOWA/SZT 

WARTOŚĆ 
RAZEM 

SPRZĘT PRZENOŚNY 

1. Notebook HP 4710S 1 Komunalna 1600,00 1600,00 

2. Notebook ASUS B43F 1 Komunalna 1800,00 1800,00 
3. Notebook Lenovo E 420 1 Komunalna 3000,00 3000,00 

  6400,00 

SPRZĘT STACJONARNY - Komunalna  

4. Zestaw serwer P4 + komputer PC 1 Komunalna 25 000,00    25000,00 
5. Serwer do archiwizacji  1 Komunalna 10 800,00    10800,00 
6. Serwer IBM 7947KFG 1 Komunalna 8 000,00    8000,00 
7. Urządzenie UPS 1 Komunalna 7 800,00    7800,00 
8. Dysk sieciowy Netgear NAS 1 Komunalna 4 500,00    4500,00 
9. Jednostka centralna Adax 26 Komunalna 1500,00 39000,00 
10. Jednostka centralna PC 10 Komunalna 500,00 5000,00 
11. Monitor LCD LG 10 Komunalna 350,00 3500,00 
12. Monitor MAG 4 Komunalna 150,00 600,00 
13. Drukarka Xerox Phaser 6360 2 Komunalna 1500,00 3000,00 
14. Kserokopiarka RICOH AFICIO 270 1 Komunalna 1000,00 1000,00 

15. Kserokopiarka INFOTEC 4353MF 
AFICIO 1045 1 Komunalna 1000,00 1000,00 

16. Projektor BENQ 1 Komunalna 2500,00 2500,00 
17. Urządzenie kopertujące 1 Komunalna 25000,00 25000,00 
18. Kserokopiarka TOSHIBA 1 Komunalna 12000,00 12000,00 
19. Aparat fotograficzny Lumix 1 Komunalna 1200,00 1200,00 
20. Drukarka OKI C511 1 Komunalna 1500,00 1500,00 

RAZEM: 151400,00 

SPRZĘT STACJONARNY - RZUOK 

21. Jednostka centralna Adax 4 RZUOK 1500,00 6000,00 
22. Jednostka centralna PC 1 RZUOK 500,00 500,00 
23. Monitor LCD LG 5 RZUOK 300,00 1500,00 
24. Monitor LCDSamsung 1 RZUOK 600,00 600,00 
25. Drukarka OKI C511 1 RZUOK 1500,00 1500,00 
26. Kserokopiarka Infotec IS2122 1 RZUOK 1000,00 1000,00 

RAZEM: 11100,00 
RAZEM 168900,00 



 

 

 

16 

2. Wykaz oprogramowania podlegajacego ochronie 
Lp. NAZWA OPROGRAMOWANIA ILOŚĆ WARTOŚĆ 

1 System dyspozytorski OptiTrax 1 30000,00 

2 Zintegrowanego Systemu Informatycznego  1 200000,00 

3 System DoubleTake Rerover Now 1 16000,00 

4 Oprogramownaie Microsoft Office 10 13000,00 

RAZEM: 259000,00 

 
 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:           UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 
…………………………………………     ……………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik nr 4 do Umowy 
 
 

Wykaz środków trwałych podlegających ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych                                                 
oraz ubezpieczeniu komunikacyjnemu OC i NNW. 

 
 

Lp. Marka Typ, 
model 

Nr 
podw.   
/nadw. 

Nr rej. Rodzaj 
(osobopwy/ciężarowy/specjalny)

Pojemność 
silnika 

Ilość 
msc/ładowność

Rok    
prod. 

Wartość     
zł  

Okres ubezpieczenia    
OC i NW 

od do 

1 Kompaktor Ł35K 349 - pojazd wolnobieżny 10000 1 1992 28 000,00 zł 01.01.2015   
01.01.2015 

31.12.2015   
31.12.2015 

2 Spychacz S-130 165603 - pojazd wolnobieżny - 1 1988 28 000,00 zł 01.01.2015   
01.01.2015 

31.12.2015   
31.12.2015 

RAZEM 56 000,00 zł

 
 
 

  UBEZPIECZAJĄCY:              UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 

   …………………………………………       ……………………………………… 
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Załącznik nr 5 do Umowy 
 

Wykaz pojazdów podlegających ubezpieczeniu komunikacyjnemu (OC, AC, NNW, i AS). 
 

Lp. Marka Typ,           
model 

Nr podw.            
/nadw. Nr rej. 

Rodzaj 
(osobowy/cię
żarowy/spec

jalny) 

Poje-
mność 
silnika 

Ilość 
msc/ła-
downo
ść 

Rok  
pro
d. 

Wartość 
zł 

Okres ubezpieczenia   
OC i NW 

Okres ubezpieczenia   
AC i AS 

od do od do 

1 MB VIANO CDI 3.0 WDF63981313450806 CW 68390 osobowy 2987 6 2008 82400,00 18.08.2014 
18.08.2014 

17.08.2015  
17.08.2015

18.08.2014 
18.08.2014 

17.08.2015  
17.08.2015 

2 Toyota Hilux AHTFR29G507007256 CW 57171 ciężarowy 2494 5 2006 25700,00 01.09.2014   
01.09.2014 

31.08.2015 
31.08.2015

01.09.2014  
01.09.2014

31.08.2015 
31.08.2015 

3 Skoda Octavia SCOUT TMBTEC1Z5A2124526 CW 61201 ciężarowo 1968 5 2010 55700,00 31.05.2014   
31.05.2014 

30.05.2015  
30.05.2015

31.05.2014  
31.05.2014

30.05.2015  
30.05.2015 

4 Skoda Fabia TMBJW46Y284019127 CW 43920 osobowy 1198 5 2007 13800,00 02.08.2014   
02.08.2014 

01.08.2015 
01.08.2015

02.08.2014  
02.08.2014

01.08.2015 
01.08.2015 

5 Skoda Fabia TMBJW46YX84017464 CW 43922 ciężarowy 1198 2 2007 13800,00 02.08.2014  
02.08.2014 

01.08.2015 
01.08.2015

02.08.2014  
02.08.2014

01.08.2015 
01.08.2015 

6 MB Atego 1823 K WDB 9525021K854342 CW 18302 ciężarowy 6370 2/8550 2003 41200,00 10.10.2014  
10.10.2014 

09.10.2015  
09.10.2015

10.10.2014  
- 

09.10.2015  
- 

7 MB Atego 1823 K WDB 9525021K851631 CW 18432 ciężarowy 6370 2/8550 2003 41200,00 17.10.2014   
17.10.2014 

16.10.2015  
16.10.2015

17.10.2014  
- 

16.10.2015  
- 

8 MB Atego 1823 K WDB 9525021K854706 CW 18087 ciężarowy 6370 2/8550 2003 41200,00 25.09.2014   
25.09.2014 

24.09.2015  
24.09.2015

25.09.2014  
- 

24.09.2015  
- 

9 MB Atego 2528 L WDB 9506251K703971 CW 07266 specjalny 6370 3 2001 54000,00 17.09.2014   
17.09.2014 

16.09.2015  
16.09.2015

17.09.2014  
- 

16.09.2015  
- 

10 MB Atego 2628 WDB9506431K576570 CW 05528 specjalny 6370 2/12500 2001 29000,00 20.04.2014   
03.07.2014 

19.04.2015  
02.07.2015

03.07.2014  
- 

02.07.2015  
- 

11 MB Atego 1823 K WDB9525021K732520 CW 08624 ciężarowy 6370 2/8600 2001 27300,00 09.01.2015   
09.01.2015 

08.01.2016  
08.01.2016

09.01.2015  
- 

08.01.2016  
- 

12 MB Atego 1823 K WDB9506251K759590 CW 13502 ciężarowy 6370 3 2002 78000,00 04.11.2014   
04.11.2014 

03.11.2015  
03.11.2015

04.11.2014  
- 

03.11.2015  
- 

13 MB Atego 2528 L WDB9506251K764405 CW 01307 specjalny 6370 3 2002 145000,00 24.03.2015   
24.03.2015 

23.03.2016  
23.03.2016

02.01.2015  
- 

01.01.2016  
- 

14 MB Atego 2528 L WDB9506251K742177 CW 09821 ciężarowy 6370 3/900 2002 99800,00 27.03.2015   
27.03.2015 

26.03.2016  
26.03.2016

27.03.2015  
- 

26.03.2016  
- 

15 MB Atego 2528 L WDB 9506251K967520 CW 25998 ciężarowy 6370 3/10900 2004 195000,00 07.03.2015   
07.03.2015 

06.03.2016  
06.03.2016

07.03.2015  
- 

06.03.2016  
- 

16 MB Atego 1218 WDB9700531L504801 CW 63185 ciężarowy 4249 2 2010 170000,00 29.09.2014 
29.09.2014 

28.09.2015  
28.09.2015 

29.09.2014  
- 

28.09.2015  
-  

17 MB Atego 2528 L WDB 9506251K523072 CW 03734 specjalny 6370 3 2000 42500,00 01.12.2014   
01.12.2014 

30.11.2015  
30.11.2015

01.12.2014  
- 

30.11.2015  
- 
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18 MB Actros WDB9502031K235789 CW 56395 ciężarowy 11946 2 1997 47800,00 29.09.2014   
29.09.2014 

28.09.2015  
28.09.2015

29.09.2014  
- 

28.09.2015  
- 

19 MB Axor 2529 L WDF9506011B978474 CW 81115 specjalny 6374 3 2013 509000,00 05.12.2014 
05.12.2014 

04.12.2015  
04.12.2015

05.12.2014  
- 

04.12.2015  
- 

20 MB Econic 2629 LL 
6x2 WDB9576561V225926 CW 81636 ciężarowy 7201 4 2013 704000,00 16.01.2015 

16.01.2015 
15.01.2016 
15.01.2016

16.01.2015  
- 

15.01.2016  
-  

21 MB Econic 2629 LL WDB9576561V221350 CW 24220 ciężarowy 6374 3 2009 300000,00 22.12.2014   
22.12.2014   

21.12.2015  
21.12.2015

22.12.2014  
- 

21.12.2015  
- 

22 MB Econic 2629 L WDB9576561V212928 CW 46545 ciężarowy 6374 3 2007 234000,00 31.12.2014   
31.12.2014 

30.12.2015  
30.12.2015

31.12.2014  
- 

30.12.2015  
- 

23 MB Econic 1824 WDB9575411V224417 CW 24739 ciężarowy 6374 3 2010 303000,00 29.09.2014 
29.09.2014 

28.09.2015 
28.09.2015

29.09.2014  
- 

28.09.2015  
- 

24 MB Econic 2629 LL WDB9576561V221766 CW 24298 cięzarowy 6374 3 2009 415000,00 11.06.2014   
11.06.2014   

10.06.2015  
10.06.2015

11.06.2014  
- 

10.06.2015  
- 

25 MB Econic 2629 LL WDB9576561V221765 CW 24297 cięzarowy 6374 3 2009 510000,00 11.06.2014   
11.06.2014   

10.06.2015  
10.06.2015

11.06.2014  
- 

10.06.2015  
- 

26 MB Zamiatarka       
SK 700 DUAL WDB9525032L105665 CW 38312 specjalny 6374 2 2006 172000,00 28.09.2014   

28.09.2014 
27.09.2015  
27.09.2015

28.09.2014  
- 

27.09.2015  
- 

27 MB Sprinter 516 CDI WDB9062551N433926 CW 74738 ciężarowy 2143 7/510 2009 66000,00 07.12.2014   
07.12.2014   

06.12.2015  
06.12.2015

07.12.2014  
-      

06.12.2015  
- 

28 MB Axor 2533 L WDB9506021L596112 CW 24881 ciężarowy 7201 3 2011 485000,00 27.10.2014   
27.10.2014 

26.10.2015  
26.10.2015

27.10.2014  
- 

26.10.2015  
- 

29 Renault Midlum 27018/D VF645ACA000008579 CW 32973 ciężarowy 6174 2/8500 2005 93000,00 18.01.2015   
18.01.2015 

17.01.2016  
17.01.2016

18.01.2015  
- 

17.01.2016  
- 

30 Renault Midlum 180.12C VF644AEA000003462 CW 26797 ciężarowy 4116 2/6140 2004 47000,00 20.01.2015   
20.01.2015 

19.01.2016  
19.01.2016

20.01.2015  
- 

19.01.2016  
- 

31 Renault Master 100 
35DCI VF1UDCVK532550458 CW 26516 dostawczy - 

ciężarowy 2463 3/1120 2004 25500,00 04.01.2015   
04.01.2015 

03.01.2016  
03.01.2016

04.01.2015  
- 

03.01.2016  
- 

32 Renault Midlum          
190.12 LIGHT VF644AGL000000294 CW 39677 ciężarowy 4764 2/5849 2006 59000,00 14.12.2014  

14.12.2014 
13.12.2015 
13.12.2015

14.12.2014  
- 

13.12.2015  
- 

33 Renault Midlum 220      
18/D VF645ACA000009910 CW 39266 specjalny 6174 3/11097 2006 66000,00 21.11.2014   

21.11.2014 
20.11.2015  
20.11.2015

21.11.2014  
-   

20.11.2015  
-   

34 Renault  Maxity VF6SHTF2471016082 CW 45546 ciężarowy 2488 3/1119 2007 45500,00 23.10.2014   
23.10.2014 

22.10.2015  
22.10.2015

23.10.2014  
- 

22.10.2015  
- 

35 Renault Kerax VF634DPA000002969 CW 45960 ciężarowy 10837 2/14000 2007 146000,00 15.11.2014  
15.11.2014 

14.11.2015  
14.11.2015

15.11.2014  
- 

14.11.2015  
- 

36 Renault Midlum          
280.18 VF644AHH000001416 CW 46370 ciężarowy 7146 3/8000 2007 141000,00 04.12.2014   

04.12.2014 
03.12.2015  
03.12.2015

04.12.2014  
- 

03.12.2015  
- 

37 Mitsubishi Fuso TYBFEB71ELDX08170 CW 81114 specjalny 2998 3 2013 230000,00 05.12.2014   
05.12.2014 

04.12.2015  
04.12.2015

05.12.2014  
- 

04.12.2015  
- 

38 Mitsubishi Canter 75 TYBFE659E6DS20262 CW 19026 ciężarowy. 3907 3/2700 2003 38000,00 01.12.2014   
01.12.2014 

30.11.2015  
30.11.2015

01.12.2014  
- 

30.11.2015  
- 

39 Ładowarka 
kołowa HSW 520 E 83049 brak wolnobieżny 5880 1 2004 81500,00 01.01.2015   

01.01.2015 
31.12.2015  
31.12.2015

01.01.2015  
- 

31.12.2015  
- 



 

 

 

20 

40 Ładowarka 
kołowa VOLVO L40TP VCE0L40BL01923209 brak wolnobieżny 4761 1 2012 275000,00 18.04.2014   

18.04.2014 
17.04.2015  
17.04.2015

18.04.2014  
- 

17.04.2015  
- 

41 Zamiatarka Broaddway 
Senior 2000 S 23909 brak wolnobieżny 2776 - 2003 35000,00 01.01.2015   

- 
31.12.2015  

- 
18.06.2014  

- 
17.06.2015  

- 

42 Zamiatarka Cleango ZA9S4W1CSEUE89554 WEB 7376 zam. mech. 4164 2/5200 1999 51000,00 01.01.2015   
01.01.2015 

31.12.2015  
31.12.2015

01.01.2015  
- 

31.12.2015  
- 

43 Ładowarka 
kołowa  

Komatsu         
WA 95-3 HA980443 brak wolnobieżny - 1 2001 35500,00 22.09.2014   

22.09.2014 
21.09.2015  
21.09.2015

22.09.2014  
- 

21.09.2015  
- 

44 Ciągnik 
Białoruś MTZ 82A 10335P CW 5191 ciągnik 

rolniczy 4750 1 2004 18000,00 26.04.2014   
03.07.2014 

25.04.2015  
02.07.2015

03.07.2014  
- 

02.07.2015  
- 

45 Star 15.225 LLC SUSL84ZZZ3F001517 CW 52145 ciężarowy 6871 2 2002 215000,00 13.10.2014   
13.10.2014 

12.10.2015 
12.10.2015

13.10.2014  
- 

12.10.2015  
- 

46 Przyczepa 
POM Śrem 

niskopodwoziow
a T-035 5217 WKB 

1768 przyczepa - 8000 1986 - 01.01.2015   
- 

31.12.2015  
- - - 

47 Ciągnik    
Ursus C360 580526 WLA 377 

G ciągnik 3120 2 1986 - 01.01.2015   
01.01.2015 

31.12.2015  
31.12.2015 - - 

48 Zamiatarka Broaddway Wasa KO 8040 - pojazd 
wolnobieżny - - 1998 19000,00 01.01.2015   

- 
31.12.2015  

- 
01.04.2014  

- 
31.03.2015  

- 

49 Ładowarko 
koparka  MTZ -82 Borex  7764P - pojazd 

wolnobieżny 4750 1 1998 11500,00 01.01.2015   
01.01.2015 

31.12.2015  
31.12.2015

01.04.2014  
- 

31.03.2015  
- 

50 Wózek 
widłowy 

Toyota 42-
7FGF25E 11727 - pojazd 

wolnobieżny 2237 1 2001 5000,00 01.01.2015   
01.01.2015 

31.12.2015  
31.12.2015

01.04.2014  
- 

31.03.2015  
- 

51 Wózek 
widłowy RAK 2,5 LPG 4723 - pojazd 

wolnobieżny 1781 1 2006 27500,00 01.01.2015   
01.01.2015 

31.12.2015  
31.12.2015

01.04.2014  
- 

31.03.2015  
- 

RAZEM 6566400,00  
 
 
 
  UBEZPIECZAJĄCY:             UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 

   …………………………………………       ……………………………………… 
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Załącznik nr 6 do Umowy 
 
 

PGK "SANIKO" - WYKAZ POJAZDÓW POSIADAJĄCYCH 
WYPOSAŻENIE DODATKOWE - REJESTRATORY GPS, 

RADIOTELEFONY 
 

Lp. Marka Typ,  model Nr rejestracyjny Rejestrator Radiotelefon 

1 2 3 4 5 6 

1. Skoda Fabia CW 43920  tak 

2. Skoda Fabia CW 43922 tak tak 

3. MB Atego 1823 K CW 18302 tak tak 

4. MB Atego 1823 K CW 18432 tak tak 

5. MB Atego 1823 K CW 18087 tak tak 

6. MB Atego 2528 L CW 07266 tak tak 

7. MB Atego 2628 CW 05528 tak tak 

8. MB Atego 1823 K CW 08624 tak tak 

9. MB Atego 1823 K CW 13502 tak tak 

10. MB Atego 2528 L CW 01307 tak tak 

11. MB Atego 2528 L CW 09821 tak tak 

12. MB Atego 2528 L CW 25998 tak tak 

13. MB Atego 1218 CW 63185 tak tak 

14. MB Atego 2528 L CW 03734 tak tak 

15. MB Actros CW 56395 tak tak 

16. MB Axor 2529 L CW 81115 tak tak 

17. MB Econic 2629LL 6x2 CW 81636 tak tak 

18. MB Econic 2629 LL CW 24220 tak tak 

19. MB Econic 2629 L CW 46545 tak tak 

20. MB Econic 1824 CW 24739 tak tak 

21. MB Econic 2629 LL CW 24298 tak tak 

22. MB Econic 2629 LL CW 24297 tak tak 

23. MB Zamiatarka SK 700 DUAL CW 38312 tak tak 

24. MB Sprinter 516 CDI CW 74738 tak tak 

25. MB Axor 2533 L CW 24881 tak tak 

26. Renault Midlum 27018/D CW 32973 tak tak 

27. Renault Midlum 180.12C CW 26797 tak tak 

28. Renault Master 100 35DCI CW 26516 tak tak 

29. Renault Midlum  190.12 LIGHT CW 39677 tak tak 

30. Renault Midlum 220  18/D CW 39266 tak tak 

31. Renault  Maxity CW 45546 tak tak 
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32. Renault Kerax CW 45960 tak tak 

33. Renault Midlum 280.18 CW 46370 tak tak 

34. Mitsubishi Fuso CW 81114 tak tak 

35. Mitsubishi Canter 75 CW 19026 tak tak 

36. Ladowarka 
kołowa HSW 520 E brak  tak 

37. Ładowarka 
kołowa  VOLVO L40TP brak  tak 

38. Zamiatarka  Broaddway Senior 2000 brak tak tak 

39. Zamiatarka Cleango WEB 7376 tak tak 

40. Ładowarka 
kołowa  Komatsu WA 95-3 brak  tak 

41. Ciągnik  
Białoruś MTZ 82A CW 5191 tak tak 

42. Star 15.225 LLC CW 52145 tak tak 

43. Ciągnik 
Ursus C360 WLA 377 G  tak 

44. Ładowarko 
koparka MTZ - 82 Borex brak  tak 

45. Kompaktor Ł35K brak  tak 

46. Spychacz S-130 brak  tak 

 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:          UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 
   …………………………………………    ……………………………………… 
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Załącznik nr 7 do Umowy 
 
 

ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI SKŁADEK 
 
 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Wysokość 
składki za okres 1 roku 

1 2 3 4 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia  
i innych zdarzeń losowych 

Włocławek, ul. Komunalna 4 
RZUOK, Machnacz  

Radziejów, ul. Brzeska 47 A  

2. Ubezpieczenie mienia od 
kradzieży z włamaniem i rabunku 

Włocławek, ul. Komunalna 4 
RZUOK, Machnacz  

Radziejów, ul. Brzeska 47 A  

3. 
Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od szkód 
materialnych 

Włocławek, ul. Komunalna 4 
RZUOK, Machnacz  

Radziejów, ul. Brzeska 47 A  

4. 

Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej, z tytułu prowadzonej 
działalności oraz posiadania 
majątku 

-  

5. Ubezpieczenia komunikacyjne 
(OC, AC, NNW i AS) -  

6. Ubezpieczenie wyposażenia 
dodatkowego pojazdów  -  

7 RAZEM  

 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:        UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 
…………………………………………            ……………………………………… 
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Załącznik nr 8 do Umowy 
 
 
ZESTAWIENIE WYSOKOŚCI SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Lp. Marka Typ,            
model 

Nr 
rejestracyjny

Wysokość 
składki OC 

Wysokość 
składki NW 

Wysokość 
składki AC 

Wysokość 
składki AS 

Wysokość 
składki 

wyposażenia 
dodatkowego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 MB VIANO CDI 3.0 CW 68390         − 

2 Toyota Hilux CW 57171         − 

3 Skoda Octavia SCAUT CW 61201         − 

4 Skoda* Fabia CW 43920         
 

5 Skoda** Fabia CW 43922           

6 MB** Atego 1823 K CW 18302       −   

7 MB** Atego 1823 K CW 18432       −   

8 MB** Atego 1823 K CW 18087        −   

9 MB** Atego 2528 L CW 07266       −   

10 MB** Atego 2628 CW 05528        −   

11 MB** Atego 1823 K CW 08624       −   

12 MB** Atego 1823 K CW 13502       −   

13 MB** Atego 2528 L CW 01307       −   

14 MB** Atego 2528 L CW 09821       −   

15 MB** Atego 2528 L CW 25998       −   

16 MB** Atego 1218 CW 63185       −   

17 MB** Atego 2528 L CW 03734       −   

18 MB** Actros CW 56395       _   

19 MB** Axor 2529 L CW 81115       _   

20 MB** Econic 2629L CW 81636       _   

21 MB** Econic 2629 LL CW 24220       −   

22 MB** Econic 2629 L CW 46545       −   

23 MB** Econic 1824 CW 24739       −   

24 MB** Econic 2629 LL CW 24298       −   

25 MB** Econic 2629 LL CW 24297       −   

26 MB** Zamiatarka       
SK 700 DUAL CW 38312       − 

 
27 MB** Sprinter 516 CDI CW 74738       − 

 
28 MB** Axor 2533 L CW 24881       −   

29 Renault** Midlum 27018/D CW 32973       − 
 

30 Renault** Midlum 180.12C CW 26797       −   

31 Renault** Master 100 
35DCI CW 26516       −   

32 Renault** Midlum          
190.12 LIGHT CW 39677       −   

33 Renault** Midlum 220      
18/D CW 39266       −   
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34 Renault** Maxity CW 45546       −   

35 Renault** Kerax CW 45960       −   

36 Renault** Midlum          
280.18 CW 46370       −   

37 Mitsubishi** FUSO CW 81114       _   

38 Mitsubishi** Canter 75 CW 19026       −   

39 Ładowarka 
kołowa* HSW 520 E brak       − 

 

40 Ładowarka 
kołowa* VOLVO brak       − 

 

41 Zamiatarka** Broaddway 
Senior 2000 brak       −  

42 Zamiatarka** Cleango WEB 7376       −   

43 Ładowarka 
kołowa* 

Komatsu         
WA 95-3 brak       − 

 

44 Ciągnik       
Białoruś** MTZ 82A CW 5191       −   

45 Star** 15.225 LLC CW 52145       −   

46 Przyczepa 
POM Śrem 

niskopodwoziowa 
T-035 WKB 1768       − − 

47 Ciągnik   
Ursus* C360 WLA 377 G       − 

 
48 Zamiatarka Broaddway Wasa -       − − 

49 Ładowarko 
koparka* MTZ -82 Borex  -       − 

 

50 Wózek 
widłowy 

Toyota 42-
7FGF25E -       − − 

51 Wózek 
widłowy RAK 2,5 LPG -       − − 

52 Kompaktor* Ł35K -       − 
 

53 Spychacz* S-130 -       − 
 

54 RAZEM           

** - pojazdy, które posiadają wyposażenie dodatkowe tj. rejestratory GPS i radiotelefony 
* - pojazdy, które posiadają wyposażenie dodatkowe radiotelefony 

 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:      UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 
…………………………………………            ……………………………………… 
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               Załącznik Nr 9 do Umowy 
 
 

KLAUZULE DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
 

1. Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, ze Zakład 
Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy 
umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego.  
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub 
organ wieloosobowy (Zarząd), który zgodnie z obowiązującymi przepisami lub 
statutem uprawniony jest do zarządzania ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe 
z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami 
ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność. Dotyczy 
ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk. Klauzula obligatoryjna. 
 

2. Klauzula przepięcia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego  
(w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych  
i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego powodujące zmiany w ubezpieczeniu od ognia innych zdarzeń 
losowych do limitu 100.000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja przepięcia 
będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie przepięcie  
(tj. do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych). Dotyczy  
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula 
obligatoryjna.  

 

3. Klauzula rozstrzygania sporów – spory wynikające z umów ubezpieczenia 
rozpatrują sądy właściwe dla siedziby ubezpieczającego. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
Klauzula obligatoryjna. 

 

4. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – dla środków ubezpieczanych  
wg wartości księgowej - bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 
technicznego danego środka trwałego, i bez względu na wartość odtworzeniową 
danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości,  
do wartości księgowej utraconego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia 
księgowego, zużycia technicznego i bez redukcji odszkodowania. W przypadku nie 
odtwarzania środka trwałego wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu 
szkody, do wartości księgowej danego środka trwałego. Klauzula ma zastosowanie  
w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych, w ubezpieczeniu od kradzieży  
z włamaniem i rabunku. Klauzula obligatoryjna. 
 

5. Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym – ochroną 
ubezpieczeniową, zostaje automatycznie objęty sprzęt elektroniczny, oraz dodatki  
i ulepszenia zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu, w których posiadanie wejdzie 
ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa 
rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka związanego  
z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. Klauzula 
liczona dla całego mienia objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający w trakcie 
roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli ubezpieczającemu potrzebne jest 
potwierdzenie ochrony na nowo nabyty sprzęt elektroniczny zakład ubezpieczeń nie 
wystawia polisy tylko bezskładowy certyfikat potwierdzający ochronę 
ubezpieczeniową na mocy przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od zakończenia 
ochrony ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń wystawia jedną polisę rozliczającą 
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zakupy nowego sprzętu elektronicznego, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% sumy 
ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% sumy 
ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa 
składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 
30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg. Systemu „ pro rata temporis” – jeżeli 
majątek wzrośnie powyżej 10% progu. Klauzula obligatoryjna. 

 

6. Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu – ochroną 
ubezpieczeniową zostają objęte środki trwałe i wyposażenie, oraz dodatki i ulepszenia 
zgłoszonych do ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia, w których posiadanie 
wejdzie ubezpieczony podczas trwania okresu ubezpieczenia. Ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przejścia na ubezpieczonego ryzyka 
związanego z posiadaniem mienia, po dostarczeniu mienia na miejsce ubezpieczenia. 
Klauzula liczona dla całego mienia objętego przetargiem łącznie. Ubezpieczający  
w trakcie roku nie informuje o zmianach w majątku, a jeżeli ubezpieczającemu 
potrzebne jest potwierdzenie ochrony na nowo nabyte środki trwałe zakład 
ubezpieczeń nie wystawia polisy tylko bezskładkowy certyfikat potwierdzający 
ochronę ubezpieczeniowa na mocy przedmiotowej klauzuli. W terminie 30 dni od 
zakończenia ochrony ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń wystawia jedną polisę 
rozliczającą zakupy nowych środków trwałych, jeżeli majątek wzrośnie powyżej 10% 
sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia. Za wzrost majątku do 10% 
sumy ubezpieczenia z początku okresu ubezpieczenia nie zostanie pobrana dodatkowa 
składka. Rozliczenie przedmiotowej klauzuli za ubezpieczony sprzęt nastąpi w ciągu 
30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia wg systemu „pro rata temporis” – jeżeli 
majątek wzrośnie powyżej 10% progu. Klauzula obligatoryjna. 

 

7. Wypłata odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń obowiązany jest do wypłaty 
odszkodowania w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 
Ubezpieczający przesyła w celu likwidacji szkody dokumenty, które określi Zakład 
Ubezpieczeń przy zawieraniu umowy Ubezpieczenia lub dokumenty, o które wystąpi 
Zakład Ubezpieczeń. Jeżeli w terminie 30 dni od otrzymania zgłoszenia szkody 
wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Zakładu 
Ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się niemożliwe, 
odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentów 
umożliwiających wyjaśnienie okoliczności szkody i podjęcie decyzji 
odszkodowawczej. W przypadkach, gdy do likwidacji szkody niezbędne będą 
dodatkowe dokumenty, Zakład Ubezpieczeń poinformuje o tym Ubezpieczającego  
w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania wcześniej wnioskowanych 
dokumentów. W przypadku gdyby dodatkowe dokumenty okazały się 
niewystarczające Zakład Ubezpieczeń może w terminie 5 dni roboczych od momentu 
ich nadesłania zwrócić się ostatni raz o ich uzupełnienie. 
Klauzula ma zastosowanie do szkód poniżej 10.000,00 PLN (wartość stwierdzona 
kosztorysem Zakładu Ubezpieczeń). Natomiast do szkód powyżej 10.000,00 PLN 
(wartość stwierdzona kosztorysem Zakładu Ubezpieczeń) klauzula nie ma 
zastosowania w części dotyczącej ograniczenia ilości wezwań do przedłożenia 
dokumentów przez Ubezpieczającego. W tym przypadku w celu 
zminimalizowania ilości wystąpień o dokumenty Zakład Ubezpieczeń 
zobowiązany jest do zachowania należytej staranności przy określaniu 
niezbędnej w likwidacji szkody dokumentacji. Dotyczy wszystkich ryzyk. 
Klauzula obligatoryjna. 
 

8. Klauzula przetężenia – rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody powstałe 
bezpośrednio lub pośrednio w wyniku wyładowania atmosferycznego  
(w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w instalacjach elektrycznych  
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i sieciach energetycznych) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu 
elektrycznego powodujące zmiany w natężeniu w ubezpieczeniu od ognia innych 
zdarzeń losowych do limitu 100 000,00 zł. Jednocześnie przedstawiona definicja 
przetężenia będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będzie 
przetężenie. (tj. do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych). 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, a definicja dotyczy także 
szkody w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. Klauzula 
obligatoryjna. 
 

9. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych –  
Zakład Ubezpieczeń oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych  
i przeciwkradzieżowych uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji  
w ubezpieczonych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną 
stwierdzone braki w zabezpieczeniach Zakład Ubezpieczeń wyznaczy 
Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 
30 dni nie zostaną, wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Zakład Ubezpieczeń 
może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń 
miał wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji 
Zakład Ubezpieczeń nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, 
które określone są w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Zakładu 
Ubezpieczeń. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula fakultatywna.* 
 

10. Klauzula zgłaszania szkód – zawiadomienie Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie winno 
nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody 
lub uzyskania o niej wiadomości. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 
fakultatywna.* 
 

11. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie – zapisane w Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o szkodzie  
w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy 
niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Zakładu 
Ubezpieczeń lub ustalenia rozmiaru szkody. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 
fakultatywna.* 
 

12. Klauzula zaliczki na poczet odszkodowania – Zakład Ubezpieczeń w przypadku 
potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na 
poczet odszkodowania w wysokości 50% szacunkowych kosztów szkody 
stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 10 dni 
roboczych od zawiadomienia o szkodzie. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 
fakultatywna.* 
 

13. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – Ubezpieczyciel zwróci konieczne  
i uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczającego w związku z powstałą szkodą 
rzeczową, w celu usunięcia z ubezpieczonej np. posesji pozostałości po zniszczonym 
ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy 15% limit 
podwyższa sumę ubezpieczenia. Dotyczy wszystkich ryzyk. Klauzula 
fakultatywna.* 
 

14. Klauzula składowania – w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia 
Zakład Ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na 
podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia 
znajdującego w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Klauzula 
fakultatywna.* 

 

15. Klauzula szybkiej likwidacji szkód (sprzęt elektroniczny) – w przypadku szkody  
w sprzęcie elektronicznym, którego szybkie przywrócenie do pracy jest konieczne dla 
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normalnego funkcjonowania jednostki (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) 
ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić 
natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący 
przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości 
szkody: protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą wyliczenia odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela. W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego 
przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji 
szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie 
dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia 
szkody. Dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych. 
Klauzula fakultatywna.* 

 

16. Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy – Ochrona 
ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, ze ubezpieczający nie przystosował 
środka trwałego lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt nie został 
rozpakowany) oraz w sytuacji przenoszenia środka trwałego lub sprzętu 
elektronicznego z jednego miejsca na inne w obrąbie miejsca ubezpieczenia. Ochroną 
objęty jest również sprzęt, który przez dłuższy okres znajduje w lokalizacji objętej 
ochroną jednak nie jest eksploatowany. Klauzula fakultatywna. * 

 
 
* Ubezpieczający w umowie uwzględni tylko te klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia, 
które zaoferuje Ubezpieczyciel wybrany w niniejszym postępowaniu, w składanej ofercie. 
 
 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:          UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 
…………………………………………     ……………………………………… 
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                           Załącznik Nr 10 do Umowy 
 
 
 

Formularz – franszyzy 
 
 

Lp. Rodzaj ubezpieczenia Wysokość franszyzy 
Franszyza integralna / 
Franszyza redukcyjna 

/wpisać właściwe/ 

1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych 
zdarzeń losowych   

2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży  
z włamaniem i rabunku   

3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
od szkód materialnych   

4. Ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej   

5. Ubezpieczenia komunikacyjne   

 
 
 
 
 
 UBEZPIECZAJĄCY:      UBEZPIECZYCIEL: 
 
 
 
…………………………………………            ……………………………………… 
 


