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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

  

 

„Świadczenie usługi ubezpieczenia Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.  

w Koszalinie” 

 
Szczegółowy zakres i warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego 

 

I. Dane Zamawiającego 

II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki ubezpieczenia 

(zakres ochrony). 

 

1. Zadanie nr 1 pn. „Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz 

 następstw nieszczęśliwych wypadków (zbiorowe)”: 

1.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.  

1.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku. 

1.3. Ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji (z włączeniem  

graffiti). 

1.4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

1.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną 

działalnością i posiadanym mieniem. 

1.6. Ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków. 

 

2. Zadanie nr 2 pn. „Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów i sprzętu ciężkiego”:

  

2.1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. 

2.2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i Pasażerów 

pojazdów mechanicznych. 

2.3. Ubezpieczenie Auto Casco pojazdów mechanicznych. 

2.4. Ubezpieczenie Assistance pojazdów mechanicznych. 

2.5. Ubezpieczenie szyb samochodowych. 

 

3.  Zadanie nr 3, pn. „Ubezpieczenie sprzętu ciężkiego (maszyn budowlanych – 

 CPM)” 

 

4.  Zadanie nr 4, pn. „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków 

kierownictwa spółki Miejska Energetyka Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie  

w związku z pełnieniem funkcji kierowniczych / zarządczych w organach 

Spółki – zwanym dalej: Ubezpieczeniem D&O” 
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I. Dane Zamawiającego 

 

Nazwa jednostki organizacyjnej 
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA  

Spółka z o.o. w Koszalinie  

Adres 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A 

Strona www www.meckoszalin.pl  

NIP 669-050-14-66 

Regon  330091493 

Rodzaj działalności wg 

EKD/PKD 
 35.30.Z 

Zatrudnienie (ilość 

zatrudnionych osób) na dzień  

31 października 2021 r. 

169 osoby (80 osoby na stanowiskach pracowników 

biurowych + 89 osób na stanowiskach pracowników 

fizycznych) 

Ilość etatów 168,50 etatu 

Obrót w roku 2020 71 469 333,00 zł  

Obrót w roku 2021 
57 215 941,00 zł na dzień 30.09.2021 r. 

83 749 236,82 zł planowany na dzień 31.12.2021 r. 

Budżet na 2022 rok planowany obrót 102 405 123,08 zł 

 
 

II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki 

ubezpieczenia (zakres ochrony) 

 

1. Zadanie nr 1: 
 

1.1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych  
 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Wartość 

ubezpieczeniowa 

System 

ubezpieczenia 

Suma 

ubezpieczenia*  

(zł) 

1 Budynki i budowle 

(według Wykazu, stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SWZ) 

Księgowa brutto  Sumy stałe 10 874 985,97 

2 Maszyny, urządzenia, 

wyposażenie 

(według Wykazu, stanowiącego 

Załącznik nr 3 do SWZ) 

Księgowa brutto Sumy stałe 
6 964 146,57 

 

3 Niskocenne składniki majątku Odtworzeniowa I ryzyko 10 000,00 

OGÓŁEM: 17 849 132,54  

(*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 

2. Wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony). 
 

Przedmiot ubezpieczenia 
Budynki, budowle, maszyny, urządzenia wyposażenie, 

niskocenne składniki majątku  

Zakres ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia obejmuje przynajmniej szkody powstałe 

w wyniku: 

pożaru, uderzenia pioruna i jego pośrednich następstw; eksplozji; 

http://www.meckoszalin.pl/
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upadku statku powietrznego; upadku drzew, budynków, budowli, 

urządzeń technicznych; przepięć w instalacjach i urządzeniach 

elektrycznych; huraganu; gradu; powodzi; deszczu nawalnego; 

trzęsienia i obsunięcia się ziemi; sadzy; dymu; śniegu; lodu; huku 

ponaddźwiękowego; awarii instalacji i urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych i innych, zalania przez wydostanie się wody, 

innych cieczy lub pary z sieci wodno-kanalizacyjnej, lub innych 

urządzeń technologicznych i z innych zbiorników; szkód 

powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin  

w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej; uderzenia pojazdu; 

wraz z klauzulą prac remontowych, w tym w mieniu 

ubezpieczającego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze 

zdarzeniami wymienionymi powyżej, kosztów usunięcia 

pozostałości po szkodzie w ramach sum ubezpieczenia, pokrycia 

kosztów ekspertów w ramach podstawowych sum ubezpieczenia; 

katastrofy budowlanej. 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie ubezpieczenia opartego na 

formule od wszystkich ryzyk, z zastrzeżeniem, że powyższe ryzyka 

nie mogą podlegać wyłączeniu. 

Okres ubezpieczenia 

24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Miejsce ubezpieczenia Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje prowadzonej 

działalności. 

Franszyzy i udziały 

własne; 

 

1. Franszyza integralna – dopuszczalna, nie większa niż 500 zł,  

2. Franszyza redukcyjna – brak,  

3. Udział własny – brak. 
 

3. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 10 do SWZ): 

                1/ Klauzula nr 1  – reprezentantów 

     2/ Klauzula nr 2  – jurysdykcyjna 

     3/ Klauzula nr 3  – regresowa 

     4/ Klauzula nr 4  – prolongacyjna 

     5/ Klauzula nr 5  – dokumentowa 

      6/ Klauzula nr 6  – przeniesienia mienia 

      7/ Klauzula nr 7  – automatycznego pokrycia 

      8/ Klauzula nr 8  – ochrony podczas prac remontowych 

      9/ Klauzula nr 10  – likwidacyjna 

     10/Klauzula nr 11  – samolikwidacji drobnych szkód 

     11/Klauzula nr 12  – likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  

     12/Klauzula nr 13  – terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie 

     13/Klauzula nr 14  – ubezpieczonych kosztów dodatkowych 

     14/Klauzula nr 15  – 48 godzin 

     15/Klauzula nr 16  – przepięć  

     16/Klauzula nr 17  – warunków i taryf 

     17/Klauzula nr 18  – szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 

     18/Klauzula nr 19  – okolicznościowa 
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     19/Klauzula nr 20  – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 

     20/Klauzula nr 21  – pro rata temporis 

    21/Klauzula nr 22  – akceptacji zabezpieczeń 

    22/Klauzula nr 23  – katastrofy budowlanej 

 

4. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 

 do SWZ.  

 5. Objęcie ochroną obiektów czasowo wyłączonych z eksploatacji na okres 

powyżej 30 dni, w tym na czas prowadzonego remontu lub przeznaczonych do 

sprzedaży. 

 6. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy 

lokalizacjami bez konieczności powiadamiania Wykonawcy. 

 7. Dla szkód powstałych wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin 

w złączach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej limit odpowiedzialności na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 50.000 zł. 

 8. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę 
 

1.2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku – 

wszystkie lokalizacje 
 

 

 1. Przedmiot ubezpieczenia 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

na pierwsze ryzyko (zł) * 

1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie 60 000,00 

 OGÓŁEM: 60 000,00 

 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 
 

2. Wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Przedmiot ubezpieczenia 
Maszyny, urządzenia, wyposażenie (środki trwałe, niskocenne 

składniki majątku) 

Zakres ubezpieczenia 

Szkody powstałe w wyniku, kradzieży (elementy budynków  

i budowli), kradzieży z włamaniem i rabunku (dokonane lub 

usiłowane), polegające na utracie lub ubytku ubezpieczonego 

mienia  

Okres ubezpieczenia 

24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Miejsce ubezpieczenia 
Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje 

prowadzonej działalności 

Franszyzy i udziały własne 

1. Franszyza integralna – dopuszczalna, nie większa  

      niż 500 zł; 

2. Franszyza redukcyjna – brak; 

3. Udział własny – brak; 

 

3. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 10 do SWZ): 

                1/ Klauzula nr 2  – jurysdykcyjna 
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                2/ Klauzula nr 3  – regresowa 

                3/ Klauzula nr 4  – prolongacyjna 

                 4/ Klauzula nr 5  – dokumentowa 

                 5/ Klauzula nr 6  – przeniesienia mienia 

                 6/ Klauzula nr 7  – automatycznego pokrycia 

                 7/ Klauzula nr 9  – kradzieży elementów budynku i budowli 

                 8/ Klauzula nr 10  – likwidacyjna 

                 9/ Klauzula nr 12  – likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym  

               10/ Klauzula nr 13  – terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie 

               11/ Klauzula nr 17  – warunków i taryf 

               12/ Klauzula nr 18  – szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 

               13/ Klauzula nr 19  – okolicznościowa 

               14/ Klauzula nr 20  – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 

               15/ Klauzula nr 21  – pro rata temporis 

               16/ Klauzula nr 22  – akceptacji zabezpieczeń 

4. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, 

wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SWZ. 

5. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy 

lokalizacjami bez konieczności powiadamiania Wykonawcy.  

6. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę 

 

1.3. Ubezpieczenie mienia od aktów wandalizmu i dewastacji  

(z włączeniem graffiti) – wszystkie lokalizacje 
 

 1. Przedmiot ubezpieczenia 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia * 

(zł) 

1 Stałe elementy wyposażenia budynków lub 

budowli, środki trwałe, przedmioty niskocenne Pierwsze ryzyko 10 000,00 

2 Szkody estetyczne, polegające na trwałym 

pomalowaniu mienia (budynków i budowli) – 

graffiti Pierwsze ryzyko 5 000,00 

(*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 
 

2. Wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Przedmiot ubezpieczenia 
Stałe elementy wyposażenia budynków i budowli, maszyny, 

urządzenia, wyposażenie, niskocenne składniki majątku  

Zakres ubezpieczenia 

Szkody powstałe w wyniku umyślnego zniszczenia lub 

uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w 

tym także w związku z usiłowaniem lub dokonaniem 

kradzieży z włamaniem i rabunku oraz szkody polegające na 

trwałym pomalowaniu elewacji lub ścian budynków i 

budowli (graffiti) 

Okres ubezpieczenia 

24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 
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I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Miejsce ubezpieczenia 
Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje 

prowadzonej działalności 

Franszyzy i udziały  

własne 

1. Franszyza integralna – dopuszczalna, nie większa  

      niż 500 zł;  

2. Franszyza redukcyjna – brak; 

3. Udział własny – brak; 

 

3. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 10 do SWZ): 

1/ Klauzula nr 2  – jurysdykcyjna 

2/ Klauzula nr 3  – regresowa 

3/ Klauzula nr 4  – prolongacyjna 

4/ Klauzula nr 5  – dokumentowa 

5/ Klauzula nr 6  – przeniesienia mienia 

6/ Klauzula nr 7  – automatycznego pokrycia 

7/ Klauzula nr 9  – kradzieży elementów budynku i budowli 

8/ Klauzula nr 12  – likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 

9/ Klauzula nr 13  – terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie 

10/ Klauzula nr 17  –  warunków i taryf 

11/ Klauzula nr 18  – szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 

12/ Klauzula nr 19  – okolicznościowa 

13/ Klauzula nr 20  – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych     

                                miejsc 

14/ Klauzula nr 21  – pro rata temporis 

15/ Klauzula nr 22  – akceptacji zabezpieczeń 

4. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 

do SWZ. 

5. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy 

lokalizacjami bez konieczności powiadamiania Wykonawcy.  

6. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę 
 

1.4. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia (*) w wartości 

odtworzeniowej w zł 

1 Sprzęt elektroniczny stacjonarny – wg. Wykazu 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ 
791 298,38 

2 Sprzęt elektroniczny przenośny – wg. Wykazu 

stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ 
147 755,87 

3 Koszt odzyskania lub odtworzenia danych 10 000,00 

OGÓŁEM: 949 054,25 

(*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 

 
 

2. Wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Przedmiot ubezpieczenia 
Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny: 

- sprawny technicznie i gotowy do eksploatacji; 
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- zainstalowany zgodnie z zaleceniami producenta; 

- wykorzystywany w celach zawodowych. 

Zakres ubezpieczenia Wszelkie szkody materialne 

Okres ubezpieczenia 

24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Miejsce ubezpieczenia 

Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje 

prowadzonej działalności (dla sprzętu stacjonarnego), 

terytorium RP (dla sprzętu przenośnego). 

Franszyzy i udziały  

własne 

1. Franszyza integralna – dopuszczalna, nie większa  

                    niż 200 zł  

2. Franszyza redukcyjna – brak; 

3. Udział własny – brak; 

 

3. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 10 do SWZ): 

  1/ Klauzula nr 1  – reprezentantów 

  2/ Klauzula nr 2  – jurysdykcyjna 

  3/ Klauzula nr 3  – regresowa 

  4/ Klauzula nr 4  – prolongacyjna 

  5/ Klauzula nr 5  – dokumentowa 

6/ Klauzula nr 6  – przeniesienia mienia 

7/ Klauzula nr 7  – automatycznego pokrycia 

8/ Klauzula nr 8  – ochrony podczas prac remontowych 

9/ Klauzula nr 9  – kradzieży elementów budynku i budowli 

10/ Klauzula nr 10  – likwidacyjna 

11/ Klauzula nr 11  – samolikwidacji drobnych szkód 

12/ Klauzula nr 12  – likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 

13/ Klauzula nr 13  – terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie 

14/ Klauzula nr 15  – 48 godzin 

15/ Klauzula nr 16  – przepięć       

16/ Klauzula nr 17  – warunków i taryf 

17/ Klauzula nr 18  – szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym 

18/ Klauzula nr 19  – okolicznościowa 

19/ Klauzula nr 20  –  klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych   

                                 miejsc 

20/ Klauzula nr 21  – pro rata temporis 

21/ Klauzula nr 22  – akceptacji zabezpieczeń 

4. Brak warunków szczególnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. 

okratowania, szyby wielowarstwowe itp.) - akceptacja stosowanych 

zabezpieczeń, wyszczególnionych w Załączniku nr 4 do SWZ. 

5. Włączenie odpowiedzialności podczas tymczasowego składowania, w tym 

w szczególności mienia wyłączonego czasowo z eksploatacji, przenoszonego 

między lokalizacjami, itp. do limitu 25.000 zł 

6. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy 

lokalizacjami bez konieczności powiadamiania Wykonawcy. 

7. Włączenie odpowiedzialności Wykonawcy za sprzęt od daty jego dostawy do 

włączenia go do eksploatacji.  

8. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 
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zamówienia przez Wykonawcę 
 

1.5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 

i posiadanym mieniem 
 

1. Suma gwarancyjna: 1.000.000 (jeden milion) zł na jedno zdarzenie 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

2. Dopuszczalne limity odpowiedzialności: 

Podane w pkt. 3 limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, 

w przypadku zbiegu dwóch lub więcej klauzul – stosuje się limit wyższy).  

 3. Przedmiot ubezpieczenia – klauzule uzupełniające, o ile zakres nie wynika z 

podstawowego zakresu ubezpieczenia. 

 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Podlimity sumy 

gwarancyjnej  w zł (*) 

1 
OC pracodawcy za szkody powstałe w wyniku wypadku 

przy pracy osób zatrudnionych u Zamawiającego 500 000,00 

2 

OC za szkody powstałe podczas realizacji robót 

eksploatacyjnych i remontowych w obiektach własnych 

i obcych. 
100 000,00 

3 

OC za szkody związane z uszkodzeniem lub zerwaniem 

kabli i przewodów podziemnych (energetycznych, 

telekomunikacyjnych, wodociągowych, gazowych, itp.) 

przy realizacji zadań inwestycyjnych, remontowych i 

eksploatacyjnych na terenie lub w obiektach własnych lub 

obcych.  

300 000,00 

4 

OC za szkody powstałe w wyniku awarii lub uszkodzenia 

wszelkiego typu instalacji, maszyn i urządzeń, będących 

własnością zamawiającego we wszystkich lokalizacjach 

prowadzonej działalności, powodujące cofnięcie się wody 

i innych cieczy z rur i systemów kanalizacyjnych, 

pozostawionych otwartych kranów, itp. (szkody 

zalaniowe).   

100 000,00 

5 OC za podwykonawców z prawem do regresu 100 000,00 

6 

OC za produkt w związku z wprowadzeniem produktu do 

obrotu. Produktem wprowadzanym do obrotu jest para 

wodna i gorąca woda. 

500 000,00 

7 
OC za czyste straty finansowe, tj. szkody nie mające 

charakteru szkód osobowych lub szkód rzeczowych 
100 000,00 

(*) suma gwarancyjna ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 
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4. Wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

 

Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna 

Zamawiającego za szkody wyrządzone osobie trzeciej 

w związku z prowadzeniem przez niego działalności statutowej 

– gospodarczej oraz posiadanym, zarządzanym 

i administrowanym mieniem, będące następstwem: 

1/czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności 

ustawowej (OC deliktowa) lub, 

2/niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

(OC kontraktowa) oraz,  

3/ pozostającą w zbiegu (deliktowo – kontraktową),  

4/ ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody 

wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. 

 

Zakres ubezpieczenia 

Wykonawca, udzielając przedmiotowej ochrony 

ubezpieczeniowej zobowiązany jest do naprawienia szkody 

wyrządzonej osobie trzeciej w następstwie zdarzenia 

ubezpieczeniowego tj.: 

- spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub wywołania 

rozstroju zdrowia (szkoda osobowa),  

- uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa).  

Zakresem ubezpieczenia są objęte również:  

- korzyści, które mógł osiągnąć poszkodowany, gdyby mu  nie 

wyrządzono szkody osobowej lub rzeczowej (utracone 

korzyści),  

- czyste straty finansowe rozumiane jako szkody nie będące 

szkodami rzeczowymi lub osobowymi. 

Zakres czasowy 

ubezpieczenia 

 

1. Warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy jest powstanie 

szkody w okresie ubezpieczenia bez względu na to, kiedy 

zaszło zdarzenie powodujące szkodę – trigger „loss 

ocurance”. 

2. Dopuszcza się też oferty, przewidujące odpowiedzialność 

Wykonawcy za zajście zdarzenia ubezpieczeniowego w 

okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego 

tytułu przed upływem terminu przedawnienia (zgodnie z 

Art. 822 §2 kodeksu cywilnego – trigger „act committed”). 

3. Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej 

przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie od liczby 

poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, 

że powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda 

seryjna). Wykonawca odpowiada za szkodę seryjną w 

przypadku, gdy zdarzenie w następstwie, którego powstała 

pierwsza szkoda zaszło w okresie ubezpieczenia. 

Zakres terytorialny 

ubezpieczenia 

Odpowiedzialnością Wykonawcy objęte są szkody, będące 

następstwem przewidzianego zdarzenia ubezpieczeniowego, 

które miało miejsce:  

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP). 

2. Poza granicami RP, jeżeli szkody zostały wyrządzone: 

przez pracowników Zamawiającego podczas zagranicznych 
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delegacji służbowych w związku 

z prowadzeniem rozmów biznesowych lub odbyciem przez 

pracownika szkolenia lub stażu – zakres terytorialny 

ograniczony do Europy, 

Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach 

odpowiedzialności Zamawiającego, określonej przepisami 

prawa polskiego.  

Okres ubezpieczenia 

24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Franszyzy i udziały  

własne 

1. Franszyza integralna – dopuszczalna wyłącznie dla szkód 

rzeczowych (dla osobowych brak), nie większa  

      niż 400 zł 

2. Franszyza redukcyjna i udział własny – brak  

 

5.  Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 10 do SWZ): 

1/ Klauzula nr 1 – reprezentantów   

2/ Klauzula nr 2  – jurysdykcyjna 

3/ Klauzula nr 3  – regresowa 

4/ Klauzula nr 4  – prolongacyjna 

5/ Klauzula nr 5  – dokumentowa 

6/ Klauzula nr 17  – warunków i taryf 

7/ Klauzula nr 20  – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych   

            miejsc 

8/ Klauzula nr 21  – pro rata temporis 

6.  Ubezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za szkody: 

1/ Wynikłe z wykonywania zadań publicznych określonych w ustawie z dnia  

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 

2/ Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, 

praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac 

społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem 

sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy; 

wyżej wymienione osoby są traktowane jako pracownicy Zamawiającego o 

ile wykonują pracę lub powierzone zadania na podstawie stosownej umowy. 

3/ Włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez podwykonawców 

i za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający - z prawem do regresu - 

OC za podwykonawców. 

7. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tej samej przyczyny 

w danym miejscu po upływie 72 godzin od pierwszego zdarzenia 

w przedmiotowym miejscu. 

8. Wykonawca odpowiada za szkody opisane w punkcie 7 zgłoszone 

ubezpieczającemu po upływie 72 godzin od daty wystąpienia przyczyny szkody, 

ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna przyczyna, która uniemożliwiała 

zgłoszenie szkody w tym terminie. 

 9. Zamawiający zobowiązuje się do zabezpieczenia i usuwania zagrożeń 

związanych z zarządzanym podległym sobie mieniem niezwłocznie, najpóźniej 

w ciągu 72 godzin od daty powstania przyczyny zagrożenia i powzięcia 

informacji o tej przyczynie.   
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10.  Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę 

 
 

1.6. Ubezpieczenie zbiorowe następstw nieszczęśliwych wypadków 
  

1.Przedmiot ubezpieczenia i wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Przedmiot ubezpieczenia 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć lub 

obrażenia ciała (trwały uszczerbek na zdrowiu), powstałe 

podczas wykonywania pracy na sprzęcie ciężkim, nie 

podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadacza 

pojazdów mechanicznych a także podczas wsiadania 

i wysiadania ze sprzętu ciężkiego, w czasie przebywania 

w sprzęcie będącym w ruchu, podczas zatrzymania lub postoju  

Suma ubezpieczenia  15.000 zł/osobę * 

Zakres ubezpieczenia 

Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy zdarzeń będących 

skutkiem następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych  

w związku z ruchem i postojem pojazdów, powodujących  

u kierowcy trwałe uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub 

śmierć; odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje, co najmniej 

następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące śmierć 

(100% sumy ubezpieczenia), uszczerbek na zdrowiu (określony 

% sumy ubezpieczenia za każdy % trwałego uszczerbku na 

zdrowiu), świadczenie za leczenie uciążliwe, świadczenie z 

tytułu całkowitej czasowej niezdolności do pracy, zwrot 

poniesionych kosztów medycznych, kosztów leczenia i 

rehabilitacji,  

Okres ubezpieczenia 

24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Zakres Terytorialny Miejsce prowadzonej działalności – RP. 

Franszyzy i udziały 

własne 

1. Franszyza integralna – brak; 

2. Franszyza redukcyjna – brak;  

3. Udział własny – brak; 

 (*) suma gwarancyjna ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 
 

01. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 10 do SWZ): 

1/ Klauzula nr 2  – jurysdykcyjna 

2/ Klauzula nr 3  – regresowa 

3/ Klauzula nr 4  – prolongacyjna 

4/ Klauzula nr 5  – dokumentowa 

5/ Klauzula nr 17  – warunków i taryf 

6/ Klauzula nr 19  – okolicznościowa  

7/ Klauzula nr 20  – klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych 

miejsc 

8/ Klauzula nr 21  – pro rata temporis 
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3. Ubezpieczeniem objęte są osoby – pracownicy Zamawiającego, pracujący 

zamiennie na sprzęcie ciężkim. Łącznie ubezpieczeniem objętych jest 6 osób. 

4. Wykaz sprzętu ciężkiego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia stanowi 

 Załącznik nr 8 do SWZ). 

 5. W przypadku zakupu innych maszyn lub sprzętu o podobnym charakterze, 

ubezpieczenie będzie obejmować także szkody, które będą miały miejsce na tym 

sprzęcie.  

6. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę. 
 

01. Zadanie nr 2:    

 

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów 

 

01.01. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych  
 

1.Przedmiot ubezpieczenia i wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Przedmiot ubezpieczenia 
Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu 

Zamawiającego – wg. Załącznika Nr 7 do SWZ. 

Zakres ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody w związku z ruchem tych pojazdów 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych   

Okres ubezpieczenia Polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do 

ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia 

będą wystawione na pełne roczne okresy ubezpieczenia 

określone indywidualnie dla każdego pojazdu (zgodnie  

z Załącznikiem Nr 7 do SWZ).  

Nowe pojazdy zakupione przez Zamawiającego zgodnie  

z opisanym powyżej schematem okresu ubezpieczenia zostaną 

automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich 

zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do 

Wykonawcy. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia 

pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż 

w dniu rejestracji pojazdu. Zamawiający w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Wykonawcy 

wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

Franszyzy i udziały 

własne 

 

1. Franszyza integralna – brak 

2. Franszyza redukcyjna – brak  

3. Udział własny – brak 
 

2. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę 
 

01.01. Auto Casco pojazdów mechanicznych 
 

1.Przedmiot ubezpieczenia i wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Przedmiot ubezpieczenia 
Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu 

Zamawiającego – wg. Załącznika Nr 7 do SWZ. 
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Suma ubezpieczenia 

Do przygotowania oferty należy przyjąć sumy ubezpieczenia 

AC (wartości netto), określone na podstawie notowań cen  

w katalogu INFO EXPERT dla miesiąca listopada 2021r.– 

zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ. 

Zakres ubezpieczenia 

Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy co najmniej szkód 

polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie pojazdu, 

jego części lub wyposażenia powstałych wskutek zdarzeń 

niezależnych od woli Zamawiającego lub osoby, którą 

zamawiający upoważnił do korzystania z pojazdu.  

Zakres ubezpieczenia winien obejmować, co najmniej niżej 

wymienione ryzyka :   

- zderzenia pojazdów,   

- działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdu 

z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi 

z zewnątrz pojazdu, 

- powstałe wskutek kradzieży pojazdu lub części jego 

wyposażenia, 

- uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, w tym w wyniku 

dewastacji,  

- działania sił przyrody o charakterze siły wyższej jak: piorun, 

huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, lawina, osuwanie się 

i zapadanie ziemi,  

- oraz innych zdarzeń losowych takich jak: wybuch, pożar, 

nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego, 

niezależnie od źródła jego pochodzenia, zatopienie,  

- uszkodzenia pojazdu wskutek jego zabrania w celu 

krótkotrwałego użycia, rozboju lub rabunku. 

W przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiającemu 

przysługuje ponadto: 

- zwrot kosztów zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu, 

- zwrot kosztów holowania lub transportu uszkodzonego 

pojazdu z miejsca zdarzenia 

- pojazd zastępczy na czas naprawy lub zwrot kosztów, 

związanych z wynajęciem pojazdu zastępczego (limit nie 

niższy niż 1000 zł na 1 zdarzenie) 

Okres ubezpieczenia 24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Polisy pojazdów mechanicznych przyjmowanych do 

ubezpieczenia w trakcie wykonania niniejszego zamówienia 

będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca 

rocznego okresu ubezpieczenia. Wykaz pojazdów objętych 

ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ. 

Nowe pojazdy zakupione przez Zamawiającego zgodnie 

z opisanym powyżej schematem okresu ubezpieczenia zostaną 

automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich 

zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do 
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Wykonawcy. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia 

pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż 

w dniu rejestracji pojazdu. Zamawiający w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Wykonawcy 

wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

Zakres Terytorialny Polska i Europa 

Franszyzy i udziały 

własne 

1. Franszyza integralna – maksymalnie 500 zł 

2. Franszyza redukcyjna – brak  

3. Udział własny – brak 
 

2. Sumy ubezpieczenia (wartości) poszczególnych pojazdów zostaną ustalone na 

podstawie katalogów branżowych w momencie zgłaszania pojazdu do 

ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia podana w zgłoszeniu będzie stanowiła 

podstawę do obliczenia ostatecznej składki za ubezpieczenie pojazdu na 

podstawie taryfy, zaoferowanej przez Wykonawcę 

3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi bez potrącania 

kosztów/opłat manipulacyjnych. 

4. Wykonawca akceptuje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe jako 

wystarczające do ubezpieczenia, pod warunkiem, że ubezpieczenie stanowi 

kontynuację wcześniejszej umowy. 

5. Likwidacja szkód – wariant serwisowy/warsztatowy. Wykonawca wypłaci 

odszkodowanie za naprawę pojazdu Zamawiającemu lub upoważnionemu przez 

niemu podmiotowi (warsztatowi naprawczemu). Podstawą wypłaty będzie 

kserokopia faktury VAT dostarczonej przez Zamawiającego, a wystawionej 

przez warsztat naprawczy na uzgodniony z Wykonawcą zakres naprawy 

z uwzględnieniem podatku VAT, o ile ubezpieczono pojazd w wartości brutto. 

6. W przypadku sprzedaży lub wyrejestrowania pojazdu w okresie ubezpieczenia, 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy dokumenty stwierdzające sprzedaż lub 

wyrejestrowanie pojazdu tj. fakturę VAT, umowę sprzedaży lub dokument 

potwierdzający wyrejestrowanie pojazdu, które strony uznają za wystarczające 

do dokonania zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Składka 

za niewykorzystany okres zostanie naliczona w proporcji do liczby dni 

niewykorzystanego pokrycia ubezpieczeniowego z danej umowy ubezpieczenia 

i zwrócona na konto wskazane przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ww. dokumentów Wykonawcy. 

7. Odstąpienie od dokonania oględzin pojazdów fabrycznie nowych oraz 

kontynuujących ciągłość ubezpieczenia w Auto Casco.  

8. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę 
 

01.01. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów 

pojazdów mechanicznych 

 

1.Przedmiot ubezpieczenia i wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Przedmiot ubezpieczenia 

Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

w okresie ubezpieczenia w związku z ruchem i postojem 

ubezpieczonych pojazdów – wg. Załącznika Nr 7 do SWZ. 
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Suma ubezpieczenia 
15 000,00 zł na 1 ubezpieczony pojazd, zgodnie z Załącznikiem 

Nr 7 do SWZ. 

Zakres ubezpieczenia 

Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy zdarzeń będących 

skutkiem następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych 

w związku z ruchem i postojem ubezpieczonych pojazdów, 

powodujących u kierowcy lub pasażerów trwałe uszkodzenie 

ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć; odpowiedzialność 

Wykonawcy obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków 

powodujące śmierć (100% sumy ubezpieczenia), uszczerbek na 

zdrowiu (określony % sumy ubezpieczenia za każdy % trwałego 

uszczerbku na zdrowiu), świadczenie za leczenie uciążliwe, 

świadczenie z tytułu całkowitej czasowej niezdolności do pracy, 

zwrot poniesionych kosztów medycznych, kosztów leczenia 

i rehabilitacji. 

Okres ubezpieczenia 24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Polisy zawierane w trakcie wykonania niniejszego zamówienia 

będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia do końca  

12 miesięcznego okresu ubezpieczenia Wykaz pojazdów 

objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ. 

Nowe pojazdy zakupione przez Zamawiającego zgodnie 

z opisanym powyżej schematem okresu ubezpieczenia zostaną 

automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich 

zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do 

Wykonawcy. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia 

pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż 

w dniu rejestracji pojazdu. Zamawiający w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Wykonawcy 

wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

Zakres Terytorialny Polska i Europa 

Franszyzy i udziały 

własne 

 

1.  Franszyza integralna – brak 

2.  Franszyza redukcyjna – brak 

3.  Udział własny – brak 

 

 2. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi bez potrącania 

kosztów/opłat manipulacyjnych.    

 3. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę 

 

 

01.01. Ubezpieczenie Assistance pojazdów mechanicznych 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia i wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Przedmiot ubezpieczenia Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu 
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Zamawiającego  

Suma ubezpieczenia Wg. Załącznika Nr 7 do SWZ. 

Zakres ubezpieczenia 

Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy zdarzeń związanych 

z wypadkiem, uszkodzeniem, kolizją, kradzieżą pojazdu lub jego 

części oraz awarią ubezpieczonego pojazdu, które 

uniemożliwiają kontynuację jazdy ubezpieczonym pojazdem. 
 

W zakresie pełnym Wykonawca ponosi odpowiedzialność co 

najmniej za zdarzenia polegające na: 

- zorganizowaniu i pokryciu kosztów naprawy uszkodzonego 

pojazdu na miejscu zdarzenia (z wyłączeniem kosztów zakupu 

części zamiennych), 

- w przypadku braku możliwości naprawy pojazdu w miejscu 

zdarzenia, organizację holowania pojazdu do najbliższego 

warsztatu samochodowego zdolnego do dokonania naprawy 

umożliwiającej dalsze kontynuowanie jazdy, 

- pomoc poszkodowanym w wypadku lub awarii pojazdu, 

- wynajmu pojazdu zastępczego na okres do 3 dni w razie 

wypadku, kradzieży lub awarii, która miała miejsce w odległości 

powyżej 50 km od miejsca siedziby zamawiającego, jeżeli 

naprawa pojazdu lub jego zwrócenie nie jest możliwe w dniu 

zdarzenia. 

W zakresie minimalnym Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za: 

- holowanie pojazdu, uszkodzonego na skutek zdarzenia objętego 

ochroną ubezpieczeniową na odległość do 50 km, 

- pomoc poszkodowanym na miejscu zdarzenia.  

Okres ubezpieczenia 24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Polisy ubezpieczeniowe w trakcie wykonania niniejszego 

zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia 

do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia. Wykaz 

pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do 

SWZ. 

Nowe pojazdy zakupione przez Zamawiającego, Zgodnie 

z opisanym powyżej schematem okresu ubezpieczenia zostaną 

automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich 

zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do 

Wykonawcy. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia 

pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż 

w dniu rejestracji pojazdu. Zamawiający w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Wykonawcy 

wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

Zakres Terytorialny Polska i Europa 

Franszyzy i udziały 

własne 

 

1. Franszyza integralna – brak 

2. Franszyza redukcyjna – brak  

3. Udział własny – brak 
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2. Zakres ochrony (wariant ubezpieczenia) będzie określany dla każdego pojazdu 

Zamawiającego w momencie zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. 

3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastąpi bez potrącania 

kosztów/opłat manipulacyjnych.  

4. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę. 

 

2.5. Ubezpieczenie szyb samochodowych 
 

1.Przedmiot ubezpieczenia i wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Przedmiot ubezpieczenia 
Pojazdy stanowiące własność lub będące w posiadaniu 

Zamawiającego - wg. Załącznika Nr 7 do SWZ. 

Suma ubezpieczenia Wg. Załącznika Nr 7 do SWZ – 2 000 zł 

Zakres ubezpieczenia 

Odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy zorganizowania oraz 

pokrycia przez wykonawcę koniecznej naprawy lub wymiany 

szyby czołowej, szyb bocznych lub szyby tylnej, o ile nie 

stanowi ona integralnej części dachu pojazdu w sytuacji zajścia 

zdarzenia ubezpieczeniowego 

Okres ubezpieczenia 24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r. 

Polisy ubezpieczeniowe w trakcie wykonania niniejszego 

zamówienia będą zawierane od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia 

do końca 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia Wykaz 

pojazdów objętych ubezpieczeniem stanowi Załącznik Nr 7 do 

SWZ. 

Nowe pojazdy zakupione przez Zamawiającego zgodnie 

z opisanym powyżej schematem okresu ubezpieczenia zostaną 

automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową od dnia ich 

zarejestrowania po zgłoszeniu wyżej wymienionego faktu do 

Wykonawcy. Przedmiotowe zgłoszenie do ubezpieczenia 

pojazdu nowego powinno nastąpić niezwłocznie nie później niż 

w dniu rejestracji pojazdu. Zabawiający w ciągu 1 dnia 

roboczego od dnia rejestracji pojazdu przekazuje Wykonawcy 

wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy 

ubezpieczenia. 

Zakres Terytorialny Polska i Europa 

Franszyzy i udziały 

własne 

 

1. Franszyza integralna – brak 

2. Franszyza redukcyjna – brak  

3. Udział własny – brak 

 

2. Suma ubezpieczenia i zakres ochrony będzie określany dla każdego pojazdu 

Zamawiającego w momencie zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. 

3. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia bez potrącania 

kosztów/opłat manipulacyjnych.  

4. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę. 
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3. Zadanie nr 3  

 

Ubezpieczenie sprzętu ciężkiego (maszyn budowlanych – CPM) 

 

 1. Przedmiot ubezpieczenia 

Lp. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia 

Według wartości odtworzeniowej (zł) * 

1 Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny 

budowlane, wykorzystywane przez 

ubezpieczającego w prowadzonej 

działalności gospodarczej, zgodnie z 

wykazem przedstawionym w Załączniku nr 

8 do SWZ. 

1 692 011,84 

 (*) suma ubezpieczenia ustalona na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 

 
 

2. Wymagane warunki ubezpieczenia (zakres ochrony) 

Zakres ubezpieczenia 

Ubezpieczeniem objęte są wskazane w wykazie maszyny wraz 

z wyposażeniem, od wszelkich szkód materialnych 

(fizycznych), wykorzystywane w prowadzonej działalności, 

stanowiąca własność Ubezpieczonego.  

 

Ubezpieczeniem objęta jest maszyna w trakcie pracy i postoju, 

przemieszczania (przewożenia) – ryzyko casco, w ramach 

prowadzonej działalności, demontażu i ponownego montażu, 

napraw, remontów i konserwacji, pod warunkiem, że są 

zainstalowane i eksploatowane zgodnie z wymogami i 

zaleceniami producenta, są zdolne do pracy po pozytywnym 

przejściu niezbędnych prób i testów. 

 

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie przypadkowe, nagłe, 

nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od 

Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego szkody związane  

z eksploatacją i użytkowaniem maszyny, w szczególności 

(zgodnie z zakresem ubezpieczenia CPM): 

• działanie ognia i innych  żywiołów w możliwie 

najszerszym zakresie; 

• zabór mienia (kradzież) mający znamiona kradzieży  

z włamaniem do pomieszczenia, w którym mienie jest 

przechowywane, a pomieszczenie jest należycie 

zabezpieczone; 

• błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe 

wykonanie urządzenia przez producenta, wadliwy 

materiał, z którego wykonana jest maszyna, błędy 

montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na 

stanowisku pracy; 

• błędy w obsłudze urządzenia, spowodowane brakiem 

wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny, 
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celowe zniszczenie przez osoby trzecie; 

• działanie sił odśrodkowych, nadmierne ciśnienie lub 

temperaturę wewnątrz urządzenia,  implozję, eksplozję, 

dostanie się ciała obcego, niezadziałanie lub wadliwe 

zadziałanie urządzeń zabezpieczających, 

sygnalizacyjnych lub kontrolno-pomiarowych;  

• zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji, 

wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu itp.  

            i inne. 

 

Okres ubezpieczenia 

24 miesiące od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. 

Okres ubezpieczenia będzie się składał z dwóch okresów 

rozliczeniowych: 

I. 01.01.2022r. – 31.12.2022r. 

II. 01.01.2023r. – 31.12.2023r 

Miejsce ubezpieczenia 
Siedziba Zamawiającego oraz wszystkie lokalizacje 

prowadzonej działalności 

Franszyzy i udziały własne 

1. Franszyza redukcyjna kwotowa – dopuszczalna, nie 

większa niż 1000 zł;  

2. franszyza redukcyjna procentowa jest 

niedopuszczalna 

3. Udział własny – brak; 

 

3. Akceptacja klauzul (treść klauzul stanowi Załącznik nr 10 do SWZ): 

                 1/ Klauzula nr 2  – jurysdykcyjna 

                 2/ Klauzula nr 3  – regresowa 

                 3/ Klauzula nr 4  – prolongacyjna 

                 4/ Klauzula nr 5  – dokumentowa 

                 5/ Klauzula nr 6  – przeniesienia mienia 

                 6/ Klauzula nr 7  – automatycznego pokrycia 

                 7/ Klauzula nr 10  – likwidacyjna 

                 8/ Klauzula nr 13  – terminu zawiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie 

                 9/ Klauzula nr 17  – warunków i taryf 

               10/ Klauzula nr 19  – okolicznościowa 

               11/ Klauzula nr 21  – pro rata temporis 

               12/ Klauzula nr 22  – akceptacji zabezpieczeń 

               13/ Klauzula nr 24  – kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie 

               14/ Klauzula nr 25  – ubezpieczenia szyb i elementów wykonanych ze szkła 

4. Akceptacja stosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, wyszczególnionych  

 w Załączniku nr 4 do SWZ. 

5. Uznanie za ubezpieczone mienia ulegającego przemieszczeniu pomiędzy 

lokalizacjami bez konieczności powiadamiania Wykonawcy. 

6. Gwarancja niezmienności warunków i taryf w ciągu całego okresu realizacji 

zamówienia przez Wykonawcę 
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4. Zadanie nr 4:  

 

Świadczenie usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz 

(kierownictwa) spółki kapitałowej, tj. Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka  

z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie w związku z pełnieniem funkcji 

kierowniczych / zarządczych w organach Spółki – zwanym dalej: 

„Ubezpieczeniem D&O” 

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz wymagane warunki ubezpieczenia 

(zakres ochrony). 

 

 Ubezpieczenie D&O 
 

1. Suma gwarancyjna: 5.000.000 (pięć milionów) zł na jedno zdarzenie 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  
 

2.  Powyższa suma gwarancyjna stanowi górny limit odpowiedzialności  

  Członka Kierownictwa Spółki, w rozumieniu zdefiniowanym w ogólnych 

  warunkach ubezpieczenia. Odszkodowanie wypłacane jest w imieniu Członka 

  Kierownictwa jako następstwo roszczenia skierowanego przeciwko niemu z 

  tytułu czynu bezprawnego popełnionego lub rzekomo popełnionego przez 

  niego w związku z wykonywaniem funkcji członka kierownictwa.   
 

3.  Oprócz odszkodowania z tytułu odpowiedzialności Członka Kierownictwa 

  Spółki, umowa ubezpieczenia może przewidywać wypłatę odszkodowania:

  3.1.  w imieniu lub na rzecz Spółki, będącego następstwem roszczenia  

   skierowanego przeciwko Członkowi Kierownictwa. 

 3.2. stanowiącego pokrycie kosztów obrony Spółki lub Członka  

  Kierownictwa w związku roszczeniem zgłoszonym przeciwko  

  Członkowi Kierownictwa. 

 3.3. stanowiącego pokrycie kosztów „public relations”, rozumianego  

               w szczególności jako ochrona dobrego imienia Spółki. 

3.4. stanowiącego pokrycie kosztów awaryjnych, grzywien, kar 

administracyjnych i innych podobnych kosztów.  

Ubezpieczyciel może ponadto dodatkowo rozszerzyć zakres proponowanej 

ochrony ubezpieczeniowej o inne ryzyka według własnego uznania. 
 

4. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP oraz poza granicami RP, jeżeli 

szkody zostały wyrządzone przez Członków Kierownictwa w związku z 

wykonywaniem czynności za granicą (np. podczas podróży służbowych) – zakres 

terytorialny ograniczony do Europy. 
 

5. Czynniki szczególne i informacje mające wpływ na ocenę ryzyka 

ubezpieczeniowego  

5.1. Spółka prowadzi działalność w obecnej formie prawnej nieprzerwanie 

 od 13.07.2001r. 

5.2. Głównym przedmiotem działalności jest wytwarzanie i dostarczanie 

 odbiorcom ciepła systemowego – zgodnie z PKD 35.37.Z, przedmiotem 

 działalności jest wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą 

 wodę i powietrze. Pozostałe grupy działalności – zgodnie z wpisem do 

 KRS 
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5.3. Struktura właścicielska Spółki:  

 

 

 

 

5.4. Spółka nie posiada spółek lub innych podmiotów zależnych 

5.5. Spółka nie prowadzi działalności międzynarodowej 

5.6. Spółka nie jest notowana na giełdzie papierów wartościowych, nie jest 

 także emitentem akcji lub innych papierów wartościowych. Nie posiada 

 instrumentów pochodnych, opcji walutowych lub innych 

 spekulacyjnych papierów wartościowych 

5.7. Spółka nie dokonała w ostatnich 36 miesiącach ani nie rozważa 

 obecnie:  

- fuzji, przejęć, zmian struktury właścicielskiej 

- sprzedaży znaczącej części majątku Spółki 

- zwolnień grupowych pracowników 

5.8. Nie istnieje żadna podstawa do zastosowania lub wszczęcia 

 postępowania upadłościowego lub układowego  

5.9. Spółka prowadzi pełną rachunkowość oraz podlega obowiązkowi    

      poddawania sprawozdań finansowych badaniu przez biegłego    

      rewidenta. Żadna z opinii, wystawionych za okres ostatnich trzech lat,     

      dotyczących rocznego sprawozdania finansowego, nie jest opinią    

      negatywną lub opinią z zastrzeżeniami 

5.10. Spółka posiada pełną zdolność do regulowania swoich zobowiązań 

5.11. Przeciwko Spółce (od początku prowadzonej działalności ) nie 

 wniesiono roszczeń ani nie wszczęto postępowania przeciwko byłym 

 lub obecnym Członkom Kierownictwa 

5.12. Spółka nie powzięła wiedzy ani nie zna jakichkolwiek okoliczności lub 

 wydarzeń, które mogłyby dać podstawę do roszczeń lub wszczęcia 

 postępowania przeciwko jej organom lub Członkom Kierownictwa,  

      w tym Członkom Zarządu, Prokurentom i Pełnomocnikom. 

5.13. Spółka aktualnie posiada polisę, potwierdzającą zawarcie umowy 

 ubezpieczenia D&O, zawartą po raz pierwszy w roku 2017. Suma 

 gwarancyjna wynosi 5.000.000 zł. Do umowy ubezpieczenia nie były 

 zgłoszone jakiekolwiek roszczenia ani nie toczą się postępowania, które 

 mogłyby skutkować wypłatą odszkodowania.     

 

6. Podstawowe dane finansowe za okres ostatnich trzech lat (na podstawie  

  sprawozdań finansowych zbadanych i zaopiniowanych przez biegłego  

  rewidenta) – dane w PLN 

 

 

Data sprawozdania: 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Przychód: 60 956 417 74 221 595 71 469 333 

Wynik finansowy 

brutto: 
4 895 963 4 278 223 5 346 771 

Wynik finansowy 

netto: 
3 846 041 3 418 456 4 374 752 

Wartość aktywów 130 302 001 130 944 564 146 692 411 

Nazwa udziałowca % udziałów 

1. Gmina Miasto Koszalin 69,20 

2. Engine Energy Services International SA 30,80 
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brutto: 

Łączna wartość 

zobowiązań i rezerw: 
40 442 233 39 589 360 52 671 683 

 

Inne dane niezbędne Wykonawcy do przygotowania oferty zostaną 

udostępnione na wniosek Wykonawcy.  


