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Załącznik A 

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAKŁADU INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. 

Z O.O.  

– ZAKRES UBEZPIECZENIA 

 

A. INFORMACJE O  RYZYKU 

 

 
 

1. Ubezpieczający/Ubezpieczony 

 
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. 

43-190 Mikołów 

ul. Kolejowa 4 

NIP: 635-10-06-267 

Regon: 272754320 

KRS:0000149836  

Kapitał zakładowy 87.288.500,00 zł 

 

 

2. Prowadzona działalność 

 

Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Wpisany do rejestru sądowego 27.11.1995. 100% udziału należy do Gminy Mikołów. 

Działalność prowadzona jest od 1.1.1996. 

Głównym zakresem działalności spółki jest zaopatrzenie mieszkańców Mikołowa w wodę, 

odbiór i oczyszczanie ścieków, wytwarzanie i dystrybucja ciepła do ogrzewania mieszkań. 

 

3. Główne miejsca prowadzenia działalności Ubezpieczonego/Ubezpieczającego 

 

o Główna lokalizacja (siedziba)   – Mikołów, ul. Kolejowa 4 

o Oczyszczalnia Centrum   – Mikołów, ul. Dzieńdziela 50 

o Kotłownia ‘Grażyńskiego”   – Mikołów, ul. Grażyńskiego 17 

o Kotłownia „Skalna”   – Mikołów, ul. Skalna 10 
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o Ujęcie wody Rusinów   – Mikołów, ul. Rusinów 

o 28 szt. tłoczni ścieków                                                      -  na obszarze Gminy Mikołów          

o Przepompownia ścieków                                                   -Mikołów, ul. Dzieńdziela 

 

 

4. Władze spółki: 

 

Zarząd jednoosobowy, prokurent  i czteroosobowa Rada Nadzorcza 

 

 

5. Liczba zatrudnionych pracowników:  88  osób (umowa o pracę) 

 

 

6. Informacja o szkodowości z trzech ostatnich 4 lat: 

 

 

 
Typ Polisy Polisa - 

Numer 
Zdarzenie - 
Numer 

Roszcze-
nie - Nu-
mer 

  Zdarzenie - 
Data Do 

Roszcze-
nie - Data 
zgłoszenia 

Roszczenie - Przy-
czyna powstania 
szkody 

Roszczenie - 
Rodzaj szkody 

Roszczenie - Status Wpłaty/Wypłaty - Kwota 
PLN (bez anulowanych) 

Rezerwa RBNP - 
Kwota w walucie 

PLN {Kurs bie-
żący} 

1301 53338 1332344 1 OC POZO-
STAŁE 

2016-06-01 2016-06-10 Szkody z odpowie-
dzialności cywilnej 

szkoda w mie-
niu 

Odmówione / odrzucone                                0,00 

1301 53338 1344913 1 OC POZO-
STAŁE 

2016-06-03 2016-06-21 Inne szkoda w mie-
niu 

Odmówione / odrzucone                                0,00 

1301 53338 1402092 1 OC POZO-
STAŁE 

2016-07-14 2016-08-26 Zalanie - inne przy-
czyny 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         725,94 0,00 

1301 53338 1402092 2 OC POZO-
STAŁE 

2016-07-14 2016-08-26 Zalanie - inne przy-
czyny 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         2 010,60 0,00 

1301 53338 1402092 3 OC POZO-
STAŁE 

2016-07-14 2016-08-26 Zalanie - inne przy-
czyny 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         501,43 0,00 

1301 53338 1402092 4 OC POZO-
STAŁE 

2016-07-14 2016-08-26 Zalanie - inne przy-
czyny 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         422,39 0,00 

1301 53338 1427817 1 OC POZO-
STAŁE 

2016-05-30 2016-09-28 Inne szkoda w mie-
niu 

Odmówione / odrzucone                                0,00 

1301 53338 1434824 1 OC POZO-
STAŁE 

2016-10-04 2016-10-11 Szkody z odpowie-
dzialności cywilnej 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         1 000,00 0,00 



3 
 

1301 53338 1434824 2 OC POZO-
STAŁE 

2016-10-04 2016-10-12 Inne szkoda w mie-
niu 

Odmowa na brak doku-
mentów                          

  0,00 

1301 53338 1489188 1 OC POZO-
STAŁE 

2016-11-19 2016-12-19 Zalanie - awaria in-
stalacji 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         2 291,22 0,00 

1301 53338 1533434 1 OC POZO-
STAŁE 

2017-01-18 2017-01-30 Szkody z odpowie-
dzialności cywilnej 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         995,05 0,00 

1301 53338 1541323 1 OC POZO-
STAŁE 

2016-12-12 2017-02-14 Zalanie - awaria in-
stalacji 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         300,00 0,00 

1301 53338 1589133 1 OC POZO-
STAŁE 

2016-11-24 2017-03-27 Szkody z odpowie-
dzialności cywilnej 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         1 092,29 0,00 

1301 53338 1623058 1 OC POZO-
STAŁE 

2017-04-07 2017-05-08 Szkody z odpowie-
dzialności cywilnej 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         402,82 0,00 

1301 53338 1709063 1 OC POZO-
STAŁE 

2017-02-23 2017-08-02 Inne szkoda w mie-
niu 

W  toku                                            20 156,79 10 499,35 

1301 53338 1744692 1 OC POZO-
STAŁE 

2017-02-24 2017-09-01 Inne szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         263,00 0,00 

1306 1002102 1967840 1 OC POZO-
STAŁE 

2018-05-15 2018-06-04 Awaria szkoda w mie-
niu 

Odmówione / odrzucone                                0,00 

1306 1002102 1986147 1 OC POZO-
STAŁE 

2018-05-16 2018-07-02 Zalanie - inne przy-
czyny 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         8 564,66 0,00 

1306 1002102 2163623 1 OC POZO-
STAŁE 

2018-10-06 2018-10-25 Zalanie - awaria in-
stalacji 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         211,20 0,00 

1306 1002102 2292290 1 OC POZO-
STAŁE 

2019-01-25 2019-02-12 Zalanie - awaria in-
stalacji 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         4 528,38 0,00 

1306 1002102 2321496 1 OC POZO-
STAŁE 

2018-07-27 2019-02-21 Awaria szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         671,46 0,00 

1306 1013299 1742437 1 OC POZO-
STAŁE 

2017-08-02 2017-08-28 Inne szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         1 494,57 0,00 

1306 1013299 1853886 1 OC POZO-
STAŁE 

2017-12-03 2017-12-14 Zalanie - awaria in-
stalacji 

szkoda w mie-
niu 

Odmówione / odrzucone                                0,00 

1306 1013299 1956982 1 OC POZO-
STAŁE 

2018-01-13 2018-05-11 Inne szkody z odpo-
wiedzialności cywil-
nej 

szkoda w po-
jeździe 

Odmówione / odrzucone                                0,00 

1306 1013299 1959651 1 OC POZO-
STAŁE 

2017-11-09 2018-05-18 Inne szkoda w mie-
niu 

Odmówione / odrzucone                                0,00 

1306 1055322 2660311 1 OC POZO-
STAŁE 

2019-08-26 2019-09-13 Inne szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         6 652,86 0,00 
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1306 1055322 2815613 1 OC POZO-
STAŁE 

2019-12-19 2019-12-31 Szkody z odpowie-
dzialności cywilnej 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         1 500,00 0,00 

1306 1055322 2816013 1 OC POZO-
STAŁE 

2019-11-10 2019-12-31 Zalanie - awaria in-
stalacji 

szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                           0,00 

1306 1055322 2870508 1 OC POZO-
STAŁE 

2020-01-27 2020-02-13 Inne szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         634,00 0,00 

1306 1055322 2913187 1 OC POZO-
STAŁE 

2019-11-10 2020-02-24 Zalanie - awaria in-
stalacji 

szkoda w mie-
niu 

Zaakceptowane                                        2 700,00 

9802 38462 1426801 1 KRADZIEŻ 2016-09-12 2016-09-29 Inne szkoda w mie-
niu 

Odmówione / odrzucone                                0,00 

9802 38462 1570655 1 KRADZIEŻ 2017-02-23 2017-03-14 Inne szkoda w mie-
niu 

W  toku                                            10 191,33 15 533,26 

9802 48493 2594281 1 KRADZIEŻ 2019-07-18 2019-07-29 Inne szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         6 250,00 0,00 

9802 62698 1991095 1 KRADZIEŻ 2018-07-06 2018-07-10 Inne szkoda w mie-
niu 

Odmówione / odrzucone                                0,00 

9802 62698 2139782 1 KRADZIEŻ 2018-10-02 2018-10-08 Inne szkoda w mie-
niu 

Zakończony                                         9 000,00 0,00 

 

W ostatnich 5 latach brak szkód powodziowych.   Główna przyczyna szkód było zalewanie spowodowane awariami  wodno-kanalizacyjnymi . Stosowane 

środki prewencyjne to przeprowadzane sukcesywnie remonty. 
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7. Informacja o budynkach  i budowlach do ubezpieczenia 

 

L.p. 
Budynek - 

adres 
Rok budowy 

Konstrukcja 

ścian 
Konstrukcja 

dachu 
Pokrycie 

dachu 
Zabezp. 

ppoż. 
Zabezpiecze

nia p. kradz. 
Zabudowa 

 

  

1 
Kotłownia cz. I 

- ul. 

Grażyńskiego 
1976 

stalowa, 

mocno 

przeszklony, 

elewacja 

kryta blachą 

trapezową 

płyty 

betonowe 
blacha 

hydranty, 

gaśnice 

całodobowa 

obsługa 

kotłowni, 

system 

monitoringu, 

system 

wzywania 

ochrony 
wolnostojący 

  

2 
Kotłownia cz. II 

- ul. 

Grażyńskiego 
1976 

murowany, 

mocno 

przeszklony 

płyty 

betonowe 
papa 

hydranty, 

gaśnice 

całodobowa 

obsługa 

kotłowni, 

system 

monitoringu, 

system 

wzywania 

ochrony 

 

3 

Kotłownia - 

budynek 

portierni i 

garażu 

1976 
prefabrykaty 

betonowe 
płyty 

betonowe 
papa 

hydrant 

gaśnice 

całodobowa 

obsługa 

kotłowni, 

system 

monitoringu, 

system 

wzywania 

ochrony 

wolnostojący 

  

4 Stacja trafo 1996 murowany 
płyty 

betonowe 
papa gaśnice 

całodobowa 

obsługa 

kotłowni, 

system 

monitoringu, 

system 

wzywania 

ochrony 

wolnostojący 
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5 
Budynek 

magazynowy 

ul. Kolejowa 
2007 

konstrukcja 

betonowa, 

ściany z 

cegły 

płyty 

betonowe na 

stalowych 

kratownicach 

papa 
gaśnice, 

hydrant 

zewnętrzny 

dozór firmy 

ochroniarskie

j od godz. 15 

do 7 w dni 

powszednie, 

całodobowe 

w weekendy, 

monitoring, 

alarm, 

obchód co 2 

godz. 

zwarta, 

szeregowa 

  

6 

Budynek 

administracyjn

o-gospodarczy 

ul. Kolejowa 

2007 

konstrukcja 

betonowa, 

ściany z 

cegły 

betonowy papa 
gaśnice, 

hydrant 

zewn. 

dozór firmy 

ochroniarskiej 

od godz. 15 do 

7 w dni 

powszednie, 

całodobowe w 

weekendy, 

monitoring, 

alarm, obchód 

co 2 godz. 

zwarta, 

szeregowa 

 

 

7 

Budynek sala 

konferencyjna 

z garażami,  ul. 

Kolejowa 

2007 

konstrukcja 

betonowa, 

ściany z 

cegły 

betonowy papa 
gaśnice, 

hydrant 

zewn. 

dozór firmy 

ochroniarskiej 

od godz. 15 do 

7 w dni 

powszednie, 

całodobowe w 

weekendy, 

monitoring, 

alarm, obchód 

co 2 godz. 

zwarta, 

szeregowa 
 

8 

Budynek 

socjalno-

administracyjn

y ul. Kolejowa 

2007 

konstrukcja 

betonowa, 

ściany z 

cegły 

betonowy papa 
gaśnice, 

hydrant 

zewn. 

dozór firmy 

ochroniarskiej 

od godz. 15 do 

7 w dni 

powszednie, 

całodobowe w 

weekendy, 

monitoring, 

alarm, obchód 

co 2 godz. 

zwarta, 

szeregowa 
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konstrukcja 

betonowa, 

ściany z 

cegły 

   .  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek 

usługowy  ul. 

Kolejowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drewniany , 

krokwiowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papa 

gaśnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dozór firmy 

ochroniarskie

j od godz. 15 

do 7 w dni 

powszednie, 

całodobowe 

w weekendy, 

monitoring, 

alarm, 

obchód co 2 

godz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wolnostojący 

w budynku 

prowadzona 

jest 

działalność 

gospodarcza 

przez 

zewnętrzne 

firmy; 

biura, usługi 

lekkie 

 

 

 

10 

Wymiennikow

nia - ul. 

B.Śmiałego -

Kałuże 

 
konstrukcja 

żelbetowa 
płyty 

betonowe 
papa gaśnice - 

wolnostojący 

ogrodzony 
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11 
Wymiennikow

nia - ul. 

Podleska 
 

murowany, 

okna 

zakratowane 

płyty 

betonowe 
papa gaśnice - 

wolnostojący 

 

12 
Budynek SWC 

- ul. Okrzei 
 

konstrukcja 

stalowa, 

elewacja z 

blach 

trapezowych, 

okna 

zakratowane 

płyty 

betonowe 
papa gaśnice - 

wolnostojący, 

okna stalowe 

+kraty 

  

13 
Wymiennikown

ia - oś. 

Grunwaldzkie 
 

murowany, 

okna 

zakratowane 

płyty 

betonowe 
papa gaśnice - 

wolnostojący, 

teren 

ogrodzony 

  

14 
Wymiennikown

ia - SP2 i 

Przedszkole 2 
 

murowany - 

wewnątrz 

budynku 

przedszkola 

- - gaśnice - 
piwnica 

budynku 

przedszkola 

  

15 
Budynek SWC 

- ul. Słoneczna 
 murowany 

płyty 

betonowe 
papa gaśnice - 

w parterze 

budynku 

mieszkalnego 

  

16 
Ujęcie wody 

Rusinów - 

budynek 
 

konstrukcja 

betonowa, 

ściany z 

cegły 

drewniany 
gont 

bitumiczny 
gaśnice, 

hydranty 
- 

wolnostojący, 

obsługa 

całodobowa, 

okna 

zakratowane 

  

17 

Budynek 

techniczny, hala 

parterowa 

jednonawowa - 

oczyszczalnia 

centrum 

2008 
konstrukcja 

stalowa 
stalowa blacha 

gaśnice, 

hydrant 

zewn. 

praca 

przebiega 

całodobowo, 

teren 

ogrodzony, 

obchód 

wolnostojący 
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18 

Budynek 

socjalno-

techniczny z 

kotłownią - 

oczyszczalnia 

centrum 

2008 

konstrukcja 

betonowa, 

ściany 

murowane 

drewniana, 

dwuspadowy 
papa 

gaśnice, 

hydranty 

praca 

przebiega 

całodobowo, 

teren 

ogrodzony, 

obchód 

wolnostojący 

  

  

 

19 

28 sztuk tłoczni 

podziemnych 

oraz 1 

przepompownia 

jak w wykazie 

poniżej 

 

 

       2015 

konstrukcja 

betonowa, z 

polimerobeto

nu – studnie 

podziemne o 

głębokości 

posadowieni

a do 6 m. 

konstrukcje 

podziemne 

  szafy 

sterownicze 

naziemne , 

zabezpieczon

e alarmem, 

włazy 

robocze 

wyposażone 

w zamek 

patentowy z 

siłownikiem 

pneumatyczn

ym 

teren 

ogrodzony , 

  

      

 

 

Budynki posiadające w konstrukcji dachu elementy drewniane to : 

 

  

- budynek poz. 18 –, występuje tzw. strych wentylowany w wysokości do 1 metra (mierzony od podłogi do kalenicy) 

- budynki poz.6 –8 - brak strychu, 

- budynek poz. 9 – strych (poddasze) zaadoptowany na działalność biurową . Część strychu (1/5 powierzchni) służy jako magazyn zbędnych 

sprzętów i mebli biurowych - żadnym wypadku nie są to materiały łatwopalne 

instalacja elektryczna prowadzona jest : 

- budynek poz. 5 - przewody elektryczne nie stykają się z elementami drewnianymi . Biegną na mocowaniach po ścianach betonowych i 

podsufitce wykonanej z tzw. supremy 
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- budynek poz. 6-8 – brak styku z elementami drewnianymi – sufity podwieszane , instalacja prowadzona w korytkach i tunelach metalowych 

opartych na ścianach nośnych i działowych budynku. Przewody naścienne prowadzone pod tynkiem 

- budynek poz.9 – przewody elektryczne nie stykają się z elementami drewnianymi. Biegną w osłonie ze standardowej rury karbowanej PCV 

16/11 pod tynkiem z płyt G-K . Dodatkowo przewody służące do zasilania punktów świetlnych na sufitach wszystkich kondygnacji (w tym 

poddasza) wyłożono w korytkach metalowych podwieszanych. 

- budynek poz. 18 - przewody elektryczne nie stykają się z elementami drewnianymi , na strychu nie ma potrzeby montowania instalacji 

elektrycznej . Wyprowadzenia przewodów zasilających konwertor anteny dachowej zaopatrzone w dławiki i kołnierze bakelitowe. 

Budynek poz. 6 – 8 , elementy konstrukcji dachowej impregnowane poprzez malowanie preparatem antykorozyjnym (korozja chemiczna i 

biologiczna). Od wewnątrz zabezpieczone płytą G-K na ruszcie metalowym (sufit podwieszany ) . Z zewnątrz zabezpieczone wełna mineralną 

oraz papą termozgrzewalną. Brak wyprowadzeń przewodów elektrycznych na dach. 

Budynek poz. 9 - elementy konstrukcji dachowej impregnowane poprzez malowanie preparatem antykorozyjnym (korozja chemiczna i 

biologiczna). Część drewnianych elementów konstrukcji dachu zostało wymienione w 2010 roku podczas przebudowy . Wymienione fragmenty 

konstrukcji zostały zaimpregnowane ciśnieniowo . Od wewnątrz zabezpieczone płytą G-K na ruszcie metalowym (sufit podwieszany ) . Z 

zewnątrz zabezpieczone wełna mineralną oraz papą termozgrzewalną. 

 

Budynek poz. 18 – strop ostatniej kondygnacji wykonany jest z pustaków Acermana . Sufity ostatniej kondygnacji Ocieplenie z wełny 

mineralnej. Konstrukcja drewniana dachu (krokwie oraz jętki) zabezpieczone preparatem antykorozyjnym. Dach kryty blacho dachówką . 

 

Wszystkie obiekty poddawane są przeglądom w oparciu o art.61 ust ust1 i ust 2 prawa budowlanego . Ostatni przegląd tzw . pięcioletni miał 

miejsce w grudniu 2019 roku. Osoba dokonująca przeglądów (uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi nr 41/75) 

sporządziła zasadne protokoły.  Każdy z obiektów został dopuszczony do eksploatacji . Nie wniesiono zastrzeżeń warunkujących eksploatację. 

Nie stwierdzono wadliwości działania żadnych z instalacji. 

Co pół roku odbywa się kontrola sprzętu pożarowego i zabezpieczeń p.pożarowych we wszystkich obiektach w tym badanie wydajności 

hydrantów i ich ciśnienia oraz sprawność gaśnic do gaszenia pożarów. 

Z kontroli sporządzany jest protokół (nr uprawnień : 545346) 

Podobnie co pół roku sprawdzana jest klapa oddymiająca w tzw. budynku frontowym (protokół). 

Raz na pięć lat wykonywane jest badanie stanu instalacji elektrycznej ( wszystkie obiekty posiadają aktualne badania) 

Raz na rok kontroli poddawane są kominowe przewody wentylacyjne , i spalinowe (brak przewodów dymowych) . 

Co najmniej raz w roku kontroli poddawana jest instalacja klimatyzacyjna i urządzenia klimatyzacyjne 

Budynki poz. 6-8 : konstrukcja drewniana , krokwie prostokątne 18x 10 cm, oparte bezpośrednio na ścianach nośnych i murłatach. Poszycie 

drewniane, płatwiowe, pokryte wełną mineralną (20 cm) oraz papą termozgrzewalną 

Budynek poz. 9 - : konstrukcja drewniana krokowo-płatwiowa, krokwie prostokątne, wzmacniane jętkami, impregnowane (po renowacji) dach 

dwuspadowy , docieplany wełną mineralną . Pokryty gontem bitumicznym na warstwie papy podkładowej 
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Wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do swojego przeznaczenia . Brak jest budynków wyłączonych z eksploatacji - 

Nie planuje się takich  wyłączeń .   

Przeprowadzone w ostatnich 10 latach remonty to : 

a) - ul. Kolejowa 4 

budynek administracyjno-biurowy 

budynek garaży 

budynek magazynowy 

budynek Działu wod-kan 

budynek frontowy (2010) 

powyższe budynki poddano remontowi generalnemu wymieniając wszystkie instalacje, oraz pokrycie dachowe . Budynki poddano termoizolacji, 

w tym wymianie okien. 

b) budynek wymiennikowni oś. Grunwaldzkie – wymieniono poszycie dachowe, wymieniono obróbki blacharskie, wyremontowano elewację, 

wymieniono instalacje elektryczną 

c) budynek wymiennikowni przy ul. Okrzei – wymiana pokrycia dachowego, wymiana elewacji ścian zewnętrznych. Wymiana systemu 

odwodnienia budynku w tym rynien dachowych i rur spustowych. 

d) budynek ujęcia wody Rusinów w Mikołowie Śmiłowicach – wymieniono elementy drewnianej konstrukcji dachu, poszycie dachowe , 

odnowiono elewację ścian zewnętrznych odwodniono posadowienie budynku. Wykonano posadzkę betonową wewnątrz budynku 

f) budynek wymiennikowni przy ul. Kałuże - przeprowadzono termoizolację oraz odnowiono elewację budynku. Wymieniono odwodnienie 

dachowe – rynny i rury spustowe. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano hydro izolacje posadowienia. Zainstalowano monitoring 

oraz system powiadamiania o w włamaniu  

g) budynek wymiennikowni przy ul Podleska - wykonano remont elewacji (w tym termoizolacja) wymieniono poszycie dachowe i system 

odwodnienia dachu , wymieniono instalacje sanitarną oraz podłogi. 

 

 

Budynek administracyjno – biurowy przy ul. Kolejowa 4 jest wynajmowany przez zewnętrzne firmy prowadzące działalność z zakresu: 

- fryzjerstwo oraz kosmetyka 

- usługi geodezyjne  

- usługi spedycji  

- usługi finansowo – księgowe 

- usługi pośrednictwa handlowego 

- usługi biurowe 
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Tłocznia ścieków: Pz - ul. Piaskowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 205 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia T4 - 
ul. Piaskowa 

   

Wydajność urządzenia m3/h 6    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 0,75    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 100    

Masa tłoczni kg 320    

Długość rurociągu tłocznego m 149    

        

Tłocznia ścieków: Py - ul. Piaskowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok.112 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia Pz - 
ul. Piaskowa 

   

Wydajność urządzenia m3/h 3    

Ilość silników szt. 1    

Moc silnika kW 2,2    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 100    

Masa tłoczni kg 190    
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Długość rurociągu tłocznego m 554    

        

Tłocznia ścieków: Px - ul. Piaskowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami 

   

Pojemność zbiornika l ok.112 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia Py - 
ul. Piaskowa 

   

Wydajność urządzenia m3/h 3    

Ilość silników szt. 1    

Moc silnika kW 3    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 100    

Masa tłoczni kg 190    

Długość rurociągu tłocznego m 647    

        

        

Tłocznia ścieków: T6 - ul. Zrębowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok.430 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia T3 - 
ul. Staromiej-

ska 

   

Wydajność urządzenia m3/h 15    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 3    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 100    
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Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 212    

        

Tłocznia ścieków: T2 - ul. Elsnera       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 430 

Włączenie 
do rurociągu 

tłocznego 
tłoczni - T3 

(DN250mm) 

Oczyszczalnia 
ścieków 

   

Wydajność urządzenia m3/h 15    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 15    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 464    

        

Tłocznia ścieków: T1 - Jesionowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 430 

Włączenie 
do rurociągu 

tłocznego 
tłoczni - T3 

(DN250mm) 

Oczyszczalnia 
ścieków 

   

Wydajność urządzenia m3/h 15    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 7,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 100    
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Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 86    

Kompresor do napowietrza-
nia scieków 

szt. 1 
   

        

Tłocznia ścieków: T3 - ul. Staromiejska       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 3500 

Studnia Roz-
prężna 

Oczyszczalnia 
ścieków 

   

Wydajność urządzenia m3/h 120    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 55    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 250    

Rurociąg tłoczny DN mm 250    

Masa tłoczni kg 1500    

Długość rurociągu tłocznego m 2579    

Kompresor do napowietrza-
nia scieków 

szt. 1 
   

        

Tłocznia ścieków: T5 - ul. Malinowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 107 
Studnia Roz-

prężna 
Tłocznia P5- 
ul. Strażacka 

   

Wydajność urządzenia m3/h 4    

Ilość silników szt. 2    



16 

Moc silnika kW 0,75    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 175    

Długość rurociągu tłocznego m 62    

        

Tłocznia ścieków: P5 - ul. Strażacka       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 430 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia P1- 
ul. Malinowa 

   

Wydajność urządzenia m3/h 15    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 2,2    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 90    

Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 160    

        

Tłocznia ścieków: P7 - ul. Polna       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 430 
Studnia Roz-

prężna 
Tłocznia P1- 
ul. Malinowa 

   

Wydajność urządzenia m3/h 15    

Ilość silników szt. 2    
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Moc silnika kW 1,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 49    

        

Tłocznia ścieków: P2 - ul. Oświęcimska       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 430 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia P5- 
ul. Strażacka 

   

Wydajność urządzenia m3/h 20    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 4    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 90    

Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 465    

        

Tłocznia ścieków: P2 - ul. Starokościelna      

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 205 
Studnia Roz-

prężna 

Tłocznia T3 - 
ul. Staromiej-

ska 

   

Wydajność urządzenia m3/h 6    

Ilość silników szt. 2    
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Moc silnika kW 2,2    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 320    

Długość rurociągu tłocznego m 231    

        

Tłocznia ścieków: TZ1 - ul. Spyry       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 430 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia P1 - 
ul. Przelotowa 

   

Wydajność urządzenia m3/h 15    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 5,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 768    

Kompresor do napowietrza-
nia scieków 

szt. 1 
   

        

Tłocznia ścieków: P1 - ul. Malinowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 850    
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Wydajność urządzenia m3/h 36 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia T4 - 
ul. Piaskowa 

   

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 2,2    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 800    

Długość rurociągu tłocznego m 290    

        

Tłocznia ścieków: P4 - ul. Równoległa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok.430 

Włączenie 
do rurociągu 

tłocznego 
tłoczni - T4 - 
(DN150mm) 

Tłocznia T3 - 
ul. Staromiej-

ska 

   

Wydajność urządzenia m3/h 15    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 7,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 5    

Kompresor do napowietrza-
nia scieków 

szt. 1 
   

        

        

Tłocznia ścieków: Ph - ul. Gołębia       
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Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 80 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia P4 - 
ul. Równole-

gła 

   

Wydajność urządzenia m3/h 1    

Ilość silników szt. 1    

Moc silnika kW 1,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 190    

Długość rurociągu tłocznego m 228    

        

Tłocznia ścieków: T4 - ul. Piaskowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 1100 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia T3 - 
ul. Staromiej-

ska 

   

Wydajność urządzenia m3/h 60    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 18,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 250    

Rurociąg tłoczny DN mm 150    

Masa tłoczni kg 800    

Długość rurociągu tłocznego m 2964    

        

Tłocznia ścieków: P1 - ul. Przelotowa       
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Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 1100 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia T3 - 
ul. Staromiej-

ska 

   

Wydajność urządzenia m3/h 60    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 15    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 150    

Masa tłoczni kg 800    

Długość rurociągu tłocznego m 1282    

        

Tłocznia ścieków: TW1 - ul. ks. Górka       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 430 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia P1 - 
ul. Przelotowa 

   

Wydajność urządzenia m3/h 15    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 11    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 1399    

Kompresor do napowietrza-
nia ścieków 

szt. 1 
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Tłocznia ścieków: P3 - ul. Zamkowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 107 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia P1 - 
ul. Źródlana 

   

Wydajność urządzenia m3/h 4    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 0,75    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 175    

Długość rurociągu tłocznego m 63    

        

Tłocznia ścieków: P3 - ul. Kąty       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok.107 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia P1 - 
ul. Przelotowa 

   

Wydajność urządzenia m3/h 4    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 1,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 175    

Długość rurociągu tłocznego m 298    
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Kompresor do napowietrza-
nia scieków 

szt. 1 
   

        

Tłocznia ścieków: P1 - ul. Źródlana       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 850 

Studnia Roz-
prężna 

Oczyszczalnia 
ścieków 

   

Wydajność urządzenia m3/h 36    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 18,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 150    

Masa tłoczni kg 800    

Długość rurociągu tłocznego m 893    

        

Tłocznia ścieków: P2 - ul. Jeżynowa       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 107 

Studnia Roz-
prężna 

Oczyszczalnia 
ścieków 

   

Wydajność urządzenia m3/h 4    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 1,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    
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Masa tłoczni kg 175    

Długość rurociągu tłocznego m 73    

        

Tłocznia ścieków: Tł2 - ul. Cicha       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 430 

Studnia Roz-
prężna 

Oczyszczalnia 
ścieków 

   

Wydajność urządzenia m3/h 15    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 5,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 520    

Długość rurociągu tłocznego m 1080    

        

Tłocznia ścieków: Tł3 - ul. Zawiszy Czarnego      

        

Dane techniczne 
Jednoska 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 107 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia Tł1 - 
ul. Leśna 

   

Wydajność urządzenia m3/h 4    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 1,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    



25 
 

Masa tłoczni kg 175    

Długość rurociągu tłocznego m 297    

        

Tłocznia ścieków: Tł1 - ul. Leśna       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 850 

Włączenie 
do rurociągu 

tłocznego 
tłoczni - Tł2 

- 
(DN110mm) 

Oczyszczalnia 
ścieków 

   

Wydajność urządzenia m3/h 25    

Ilość silników szt. 2    

Moc silnika kW 7,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 800    

Długość rurociągu tłocznego m 606    

        

Tłocznia ścieków: P3 - ul. Buczka       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 80 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia P6 - 
ul. Buczka 

   

Wydajność urządzenia m3/h 1    

Ilość silników szt. 1    

Moc silnika kW 1,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    
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Masa tłoczni kg 190    

Długość rurociągu tłocznego m 249    

        

Tłocznia ścieków: P6 - ul. Buczka       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność zbiornika l ok. 112 

Studnia Roz-
prężna 

Tłocznia P2- 
ul. Oświęcim-

ska 

   

Wydajność urządzenia m3/h 3    

Ilość silników szt. 1    

Moc silnika kW 0,75    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 200    

Rurociąg tłoczny DN mm 110    

Masa tłoczni kg 190    

Długość rurociągu tłocznego m 304    

        

        

Przepompownia ścieków ul. Dzieńdziela       

        

Dane techniczne 
Jednostka 

miary 
Ilość 

Wylot ruro-
ciągu tłocz-

nego 

Nazwa 
Obiektu ob-
ciążonego 
ściekami    

Pojemność przepompowni l   

Studnia Roz-
prężna 

Oczyszczalnia 
ścieków 

   

Wydajność obiektu m3/h      

Ilość pomp szt. 2    

Moc pompy kW 7,5    

Dopływ ścieków ruroc. DN mm 300    
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Rurociąg tłoczny DN mm 160    

Długość rurociągu tłocznego m 589    

        

        

Wszystkie tłocznie są  ogrodzone i oświetlone. Alarm włącza się przy próbie nieupraw-
nionego otwarcia   szafy sterowniczej 
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8. Dodatkowe informacje o zabezpieczeniach przeciwpożarowych  

i przeciw kradzieżowych 

 

A. ul. Kolejowa 4, Mikołów (główna lokalizacja – siedziba) 

 

-          odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 100m; 

-           przewidywany czas dojazdu jednostki straży pożarnej: ok. 1 min. 

-          w obiektach prowadzone były kontrole z ramienia straży pożarnej, po których     

            wykonano zalecenia pokontrolne; 

-           straż pożarną może wspierać odpowiednio wyszkolony personel firmy; 

-           na terenie budynków bezwzględny obowiązuje zakaz palenia; 

-           ubezpieczone mienie nie znajduje się na terenie gdzie występuje brak wody; 

-           woda do gaszenia pożaru dostarczana jest z hydrantu zewnętrznego; 

-           istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem, która doprowadzana jest za     

            pośrednictwem wodociągu publicznego, 

-           w budynkach znajdują się gaśnice, na zewnątrz hydrant zewnętrzny, 

-           obiekty w tej lokalizacji posiadają sprawną instalację odgromową; 

-           w ciągu ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub wybuchem; 

-           w okolicach budynków nie znajduje się rzeka lub zbiornik wodny, który może 

           stanowić zagrożenie powodziowe, 

-          dozór firmy ochroniarskiej (od godz. 15.00 do 7.00  dnia następnego w dni powszednie, 

całodobowe w  weekendy oraz święta, monitoring, alarm, obchód  rejestrowany co 2 godz.) 

 

B. ul. Dzieńdziela  50 (Oczyszczalnia Centrum) 

 

-          surowce i materiały wykorzystywane na terenie oczyszczalni: wapno     

          palone, chlorowane; 

-         odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 3km;-   czas dojazdu jednostki straży    

           pożarnej: 5-7min.; 

-           na terenie oczyszczalni funkcjonuje system awaryjny na wypadek braku zasilania –        

           agregat prądotwórczy, 

-           we wszystkich obiektach znajdują się gaśnice, 

           liczba hydrantów: 

- na zewnątrz: 2 hydranty, 

- w budynkach: 2 hydranty; 

-           obiekty na terenie oczyszczalni posiadają sprawną instalacje odgromową; 

-          najbliższy ciek wodny znajduje się w odległości 400m od głównego budynku w niecce   

            poniżej poziomu położenia oczyszczalni – nie stanowi zagrożenia powodziowego; 

-           praca na terenie oczyszczalni przebiega całodobowo; 

-           oczyszczalnia jest obiektem zamkniętym; 

 

 

 

       C. ul. Grażyńskiego 17 (kotłownia węglowa) 

-       surowce i materiały wykorzystywane na terenie oczyszczalni: miał węglowy jako 

        paliwo podstawowe 

-       odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej: 2km; 

-       przewidywany czas dojazdu jednostki straży pożarnej: ok. 4 min. 

-       w obiektach prowadzone były kontrole z ramienia straży pożarnej, po których wykonano    

        zalecenia pokontrolne; 

-         na terenie budynków obowiązuje zakaz palenia; 

-         ubezpieczone mienie nie znajduje się na terenie gdzie występuje brak wody; 

-         woda do gaszenia pożaru dostarczana jest z hydrantu zewnętrznego; 
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-         istnieje instalacja wodociągowa pod ciśnieniem, która doprowadzana jest za      

           pośrednictwem wodociągu publicznego, 

-        w budynkach znajdują się gaśnice, agregaty gaśnicze ,  na zewnątrz hydrant zewnętrzny, 

-         obiekty w tej lokalizacji posiadają sprawną instalację odgromową; 

-          w ciągu ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody spowodowane pożarem , zalaniem   

            powodzią lub wybuchem; 

-          w okolicach budynków nie znajduje się rzeka lub zbiornik wodny, który może   

           stanowić zagrożenie powodziowe, budynki znajdy ja się na wzniesieniu i nie grozi im   

           zalanie   

-       kotłownia  jest obiektem zamkniętym; posiada system monitoringu (obraz z kamer jest    

        transmitowany do dyżurki pracowników) , biura chronione są systemem    

        antywłamaniowy wraz z powiadamianiem grypy interwencyjnej. 

 

-      praca na terenie kotłowni  przebiega całodobowo; 

 

- miał węglowy składowany  jest na placu miałowym do tego przeznaczonym w formie pryzm. 

Biomasa sezonowo w niewielkich ilościach jest zużywana na bieżąco. Odległość składowania 

w linii prostej : 20 m od budynku. Teres składowania jest ogrodzony, oświetlony oraz  

monitorowany kamerami. Sporządzona jest instrukcja  Bezpieczeństwa Pożarowego opisująca 

sposoby postępowania w przypadku pożaru. 

 

 

9. Informacje dodatkowe 

 

 

- Oczyszczalnia Centrum 

 

Oczyszczalnia Ścieków ,,CENTRUM" dla miasta Mikołowa zlokalizowana jest w północnej 

części miasta, na lewym brzegu potoku Jamna. Działka oczyszczalni jest ogrodzona i  zajmuje 

powierzchnię ok. 1,42 ha. 

Oczyszczalnię Ścieków ,,CENTRUM" przekazano do eksploatacji Zakładowi Inżynierii 

Miejskiej Sp. z o.o. w grudniu 2005 r. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczno - 

chemiczna z podwyższonym usuwaniem biogenów. 

Dopływające do  oczyszczalni ścieki, systemem kanalizacji ogólnospławnej, są mechanicznie 

oczyszczane na sitach i piaskownikach a następnie poddawane procesowi biologicznego 

ich oczyszczania i stabilizacji osadów w napowietrzanych reaktorach  biologicznych. 

Klarowanie ścieków następuje w osadnikach wtórnych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych 

jest potok Jamna, lewobrzeżny dopływ rzeki Kłodnicy.        

Unieszkodliwianie osadów nadmiernych odbywa się na prasie filtracyjnej a osady stosowane 

są w  rolnictwie.    

Wielkość oczyszczalni wyrażona wielkością RLM wynosi 39 450. 

Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 8 024 m3/d (w okresie bezdeszczowym) i 32 

900m3/d (w okresie deszczowym). 

W okresie intensywnych opadów wody deszczowe gromadzone są w czterech zblokowanych 

osadnikach a następnie kierowane do przeróbki mechaniczno - biologicznej oczyszczalni.      

Dodatkowo do oczyszczalni dowożone są ścieki z pobliskich nieskanalizowanych dzielnic 

Mikołowa.   

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo Powiatowe 

w Mikołowie. 

- Kotłownia przy ul. Grażyńskiego 

Największym obiektem ciepłowniczym jest Kotłownia przy ul. Grażyńskiego 17. Zaopatruje w 

ciepło już od roku 1976, 
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W roku 2007 zmodernizowano kocioł oraz została wymieniona instalacja odpylania na 

nowocześniejszą. Działania te zwiększyły wydajność przy produkcji ciepła oraz sprawiło, że 

przedsiębiorstwo jest bardziej ekologiczne. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony 

środowiska, jakość miału użytego do opalania naszych kotłów jest badana laboratoryjnie. 

Przedsiębiorstwo na bieżąco modernizuje i ulepsza infrastrukturę ciepłowniczą. 

W roku 2014 został zmodernizowany kocioł WR-10 nr 1. 

 

- Zaopatrzenie w wodę 

System zaopatrzenia w wodę miasta Mikołów oparty jest w głównej mierze na zakupie wody 

od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów bezpośrednio z sieci magistralnych oraz na  

ujęciu wód podziemnych czwartorzędowych, eksploatowanych przez Zakład Inżynierii 

Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie. 

Własne ujęcia wody znajdują się w Śmiłowicach  

Ujęcie wody w Śmiłowicach składa się z jednej studni czerpiącej wodę z czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego. Wydajność ujęcia wynosi 1820 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę 

sołectwa Śmiłowice, Paniowy, Borową Wieś, Bujaków oraz część Mokrego. Wokół ujęcia 

wyznaczona jest strefa ochrony bezpośredniej, strefa ochrony pośredniej oraz prowadzony jest 

monitoring osłonowy ujęcia celem ochrony jakości wody. 

Podstawowe zasilanie sołectwa Bujaków jest realizowane wodą z ujęcia w Śmiłowicach 

poprzez przepompownię wody zlokalizowaną przy ul. Korfantego. 

Ujęcie jest chronione i monitorowane pod względem bezpieczeństwa. 

Istniejące urządzenia wodociągowe umożliwiają całkowite pokrycie obecnych potrzeb 

wodnych miasta. Na system dystrybucji wody w Mikołowie składa się ok. 310 km sieci 

wodociągowych oraz  ok. 112 km przyłączy. 

 

 

 

 

B. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

1.Okres ubezpieczenia 

Od 27.04.2020 do 26.04.2021 włącznie  

  

2. Miejsca ubezpieczenia 
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w których znajduje się mienie 

Zamawiającego. 

 

3. Zakres ubezpieczenia 

3.1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli 

ubezpieczającego zniszczenie, uszkodzenie lub utratę objętego ochroną przedmiotu 

ubezpieczenia jeśli szkody te powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej niż wyraźnie wyłączonej. 

W  szczególności zakres ubezpieczenia obejmować będzie: 

1) ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), upadek 

statku powietrznego; 

2) silny wiatr (huragan), deszcz nawalny, powódź, zalanie, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię 

instalacji wodociągowych i technologicznych (w tym awarie skutkujące zanieczyszczeniem 

wody dla odbiorców) , uderzenie pojazdu (w tym pojazdu własnego lub użytkowanego przez 
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zamawiającego), grad, śnieg i lód (w tym ich zaleganie oraz zalania przez dach w wyniku 

topnienia limit – 50.000 zł), huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, trzęsienie ziemi; 

3) upadek drzew, budynków lub budowli na ubezpieczone mienie; 

4) przepięcie, przez które rozumie się szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku 

wyładowań atmosferycznych (dotyczy to również szkód w sieciach energetycznych  

i instalacjach elektrycznych) oraz szkody w ubezpieczonym mieniu wynikłe  

z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego  . 

Dopuszcza się wprowadzenie limitu na ryzyko przepięcia w wyniku pośredniego uderzenia 

pioruna. Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia.” 

5) szkody w ubezpieczonym mieniu spowodowane wskutek akcji ratowniczej prowadzonej  

w związku z ryzykami objętymi ochroną ubezpieczeniową ; 
6) szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia 

ubezpieczonego mienia w wyniku ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia w tym także skażenie 

instalacji wodociągowej skutkujące koniecznością odcięcia wody dla odbiorców   (limit 

odpowiedzialności 500.000 zł); 
7) koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną w tym szkody powstałej 

wskutek skażenia instalacji wodociągowej (w ramach klauzuli kosztów dodatkowych); 
8) koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki  

i demontażu części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia (w ramach klauzuli 

kosztów dodatkowych) 
9) kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowania); 
10) rabunek (dokonany lub usiłowany); 
11) dewastacja - rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie  

w związku z kradzieżą lub bez takiego związku (ochroną nie jest objęte mienie w lokalizacjach 

wyłączonych z użytkowania); 
12) stłuczenie szyb oraz innych przedmiotów szklanych jak oszklenia ścienne, dachowe ( w tym 

instalacje solarne) , płyty szklane stanowiące część mebli, gablot oraz innych przedmiotów 

szklanych stanowiących wyposażenie budynku, lokalu lub innych pomieszczeń – dopuszcza się 

wprowadzenie limitu  

w wysokości nie mniejszej niż 20 000 zł; 
13) kradzież zwykła (kradzież bez włamania)  - limit odpowiedzialności 15.000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia; 

oraz szkody powstałe z innych przyczyn niż określone powyżej tak zwanych ryzyk nienazwanych 

objętych ochroną w zakresie ubezpieczenia all risks. 

 

3.2. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, dla mienia ubezpieczonego w wartości 

księgowej brutto, stanowi suma ubezpieczenia dla poszczególnego środka trwałego podanego  

w ewidencji środków trwałych, bez względu na wiek i stopień zużycia technicznego. Dla mienia 

ubezpieczonego w wartościach księgowych brutto nie ma zastosowania zasada proporcji, o ile 

suma ubezpieczenia odpowiada wartości księgowej brutto. 
 

3.3. Nie dopuszcza się wyłączenia szkód: 
1) w ogrodzeniach, zewnętrznych tablicach informacyjnych, bramach wewnętrznych oraz 

zewnętrznych, studzienkach kanalizacyjnych, mieniu zlokalizowanym pod ziemią lub w 

podziemnych kanałach i instalacjach, mieniu wykorzystywanym przez pracowników 

ubezpieczonego w trakcie wykonywania prac w miejscach prowadzenia działalności (możliwe 

wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, limit  

w ramach sum ubezpieczenia) ; 
2) w aktach, dokumentach z możliwością ustanowienia limitu –  nie więcej niż 50 000 zł  

w rocznym okresie ubezpieczenia (zakres ochrony powinien objąć co najmniej koszty 

ekspertyz, robocizny oraz materiałów związanych z odtworzeniem akt oraz dokumentacji). 
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3.4.  Pozostałe zastrzeżenia dotyczące zakresu ubezpieczenia 

 

postępowanie nie jest realizowane przy udziale pośrednika lub brokera 
• ubezpieczone pozostaje mienie podczas składowania tymczasowego (np. w okresie 

remontów) oraz mienie wyłączone z eksploatacji; dopuszcza się ograniczenie okresu 

wyłączenia z eksploatacji, ograniczenie to nie może być jednak krótsze niż 3 miesiące; 

• zakres ochrony obejmuje mienie podczas transportu wewnętrznego w zakresie ryzyk 

objętych ochroną; 

• uznanie za wystarczające zabezpieczenie drzwi zewnętrznych w dwa zamki lub jeden 

atestowany, a w przypadku dozoru lub alarmu w jeden zamek; 

• uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi 

powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania 

zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych itp.; 

• koszty poniesione na naprawę uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku kradzieży i/lub 

rabunku drzwi, zamków, okien, ścian, framug, systemów zabezpieczających itp. - koszty 

pokrywane w  systemie I ryzyka – limit odpowiedzialności 20 000 zł; 

• Wypłata odszkodowana w kwocie brutto (z VAT) w sytuacji, w której ubezpieczony nie miał 

możliwości odliczenia podatku VAT. 

 

3.5. Warunki dodatkowe obligatoryjne do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk/ limity (na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia): 

• zakres ochrony obejmuje szkody powstałe w związku z prowadzeniem robót budowlano 

montażowych, na których wykonanie nie jest konieczne posiadanie odpowiednich zezwoleń, przy 

czym dopuszcza się wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody w mieniu będącym 

przedmiotem robót budowlano – montażowych w wysokości  

1 000 000 zł; dla pozostałego mienia ograniczenie stanowi suma ubezpieczenia; 

• Szkody wyrządzone przez graffiti/ szkody estetyczne- limit 10.000,00 zł 

• Szkody elektryczne maszyn elektrycznych (w tym silników) : limit 200.000,00 zł 

(najwyższa moc znamionowa zainstalowanej maszyny : 60 kW 

(maksymalne dopuszczalne potrącenie z tytułu zużycia technicznego 40%). Przedmiot 

ubezpieczenia zgodnie z wykazami środków trwałych w ramach stosownych grup KŚT. 

• Nie wyrażamy zgody na ubezpieczenie w zakresie pełnym (szkody nazwane) akt oraz 

dokumentów 

• zakres ochrony obejmuje także szkody mechaniczne i elektryczne powstałe w 

maszynach i urządzeniach polegające na awarii lub uszkodzeniu z przyczyn związanych 

z ich eksploatacją , obsługą lub konserwacją 

 

4. Przedmiot ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkie mienie będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym, 

mienie dzierżawione/użytkowane) 

Zamawiającego (w tym m.in. wszelkie mienie wskazane w wykazach środków trwałych, o ile mają 

one pokrycie w zadeklarowanych sumach ubezpieczenia) w okresie ubezpieczenia (także mienie 

w którego posiadanie Zamawiający wejdzie w okresie ubezpieczenia) oraz inne mienie według 

SIWZ.  Wykaz mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia stanowi zał. nr 1B  

 

Mienie, ubezpieczone według wartości księgowej brutto, bez względu na wiek i stopień zużycia 

technicznego. 
 

 

4.1  Zestawienie majątku trwałego z podziałem na grupy KŚT: 
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Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia 

Budynki 

 

10 977 014,69 zł 

 

Budowle 

 
w tym tłocznie 

 

12  744 640,08 zł  

1 850 000,00 zł 

Sprzęt, maszyny i urządzenia, wyposażenie  29 643 331,79 zł 

Środki obrotowe - materiały 500.000 zł 

Mienie niskocenne 200.000 zł 

Mienie osób trzecich 450.000 zł 

Mienie pracownicze 40.000 zł 

Wartości pieniężne (również poza schowkami 

ogniotrwałymi) 
3.000 zł 

Dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku  mają zastosowanie poniższe limity 

odpowiedzialności: 

Środki trwałe (w tym m.in.: maszyny, urządzenia, sprzęt 

elektroniczny, mienie niskocenne) 
250.000 zł 

Pozostałe mienie (w tym m.in. środki obrotowe, mienie 

pracownicze) 
100.000 zł 

Gotówka oraz papiery wartościowe w lokalu 3.000 zł 

Gotówka oraz papiery wartościowe w transporcie 3.000 zł 

 

*Zakres ochrony w odniesieniu do ubezpieczenia gotówki podczas transportu może zostać 

ograniczony do następujących ryzyk: 

- rabunku mającego miejsce podczas transportu; 

- zdarzeń uniemożliwiających osobie wykonującej transport ochronę powierzonych wartości 

pieniężnych wskutek nagłej śmierci lub nagłej ciężkiej choroby, ciężkiego uszkodzenia ciała 

wywołanego nieszczęśliwym wypadkiem, zniszczenia lub uszkodzenia środka lokomocji 

użytego do transportu wskutek wypadku lub kolizji drogowej, pożaru, uderzenia pioruna lub 

wybuchu. 

 

4.2  System ubezpieczenia 

• budynki - sumy stałe, ubezpieczane według wartości księgowej brutto;   

• pozostałe środki trwałe – sumy stałe, ubezpieczone według wartości księgowej brutto 

(początkowej); 

• środki obrotowe -  system I ryzyka, ubezpieczenie według wartości zakupu lub wytworzenia; 

• mienie niskocenne , mienie pracownicze, mienie osób trzecich– system I ryzyka, 

ubezpieczone według wartości odtworzeniowej bez potrącania zużycia technicznego, 



34 

• nakłady adaptacyjne – system I ryzyka, ubezpieczenie wg ceny nabycia identycznego lub 

najbardziej zbliżonego parametrami technicznymi mienia, bez potrącania zużycia 

technicznego, 

• ubezpieczona gotówka – system I ryzyka - według wartości nominalnej, 

• mienie pracownicze – system I ryzyka ubezpieczone według wartości rzeczywistej. 

 

5. Franszyzy 

5.1 Franszyza integralna: 

szyby i elementy szklane : 50,00 zł 

kradzież i dewastacja : 250 zł 

5.2 Udział własny :brak 

5.3 Franszyza redukcyjna: 1000 zł , (za wyjątkiem 5.1): 

a) mienie niskocenne – 500 zł 

b) mienie pracownicze – brak 

 
6. Klauzule dodatkowe obligatoryjne 

UWAGA : Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul dodatkowych, lub ich uwzględnienie w 

ramach stosowanych ogólnych warunków ubezpieczenia pod warunkiem, iż w istotny sposób 

nie pogarszają one sytuacji Ubezpieczonego w stosunku do zapisów niniejszej specyfikacji oraz 

zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z poniższych treści. 

 

6.1 Klauzula reprezentantów 
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek 

rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy 

czym przez wyłączone osoby rozumie się reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów 

niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ 

wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi dokumentami 

uprawnione są do zarządzania Spółką, z włączeniem dyrektorów oraz prokurentów. 
 

6.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc 

Ustala się, iż nowo uruchamianie przez Ubezpieczającego miejsca prowadzenia działalności 

gospodarczej będą automatycznie pokryte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich utworzenia. 

Składka naliczona wg stawek obowiązujących w umowie ubezpieczenia, w systemie naliczania 

proporcjonalnego (pro-rata). 

Termin zgłaszania: w ciągu 30 dni od daty utworzenia placówki. Nowe lokalizacje muszą spełniać 

wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych nie 

mniejsze niż dla reszty mienia objętej ubezpieczeniem. Klauzulą nie jest objęte mienie w trakcie 

pokazów, targów, innego rodzaju imprez oraz w czasie transportu. 

Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł. 

 

6.3 Klauzula kosztów dodatkowych - Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 

klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych w niniejszym zapytaniu, ostatecznej 

wersji oferty Ubezpieczyciela, a także w stosownych ogólnych lub szczególnych warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo 

wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową ubezpieczenia z 

limitem odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 zł  na jedno i na 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w systemie I ryzyka): 

▪ koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie 

straży pożarnej,  (na podstawie otrzymanych i opłaconych przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rachunków), 
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▪ koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu  łącznie z 

kosztami usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontażu części 

niezdatnych do użytku, 

▪ koszty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, powstałe na skutek 

akcji ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody, 

▪ dodatkowe koszty odtworzenia nietypowych maszyn bądź urządzeń wykonanych na  

zamówienie z uwagi na trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub 

montażem, 

▪ koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz 

frachtu ekspresowego , a także lotniczego, pod warunkiem że są poniesione w związku ze 

szkodą objętą ubezpieczeniem. 

Koszty związane z wynajmem innej lokalizacji, adaptacji pomieszczeń, transportu mienia do 

nowej lokalizacji, koszty akcji informacyjnej; 

6.4 Klauzula rozstrzygania sporów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod 

rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd 

siedziby ubezpieczającego.  

 

6.5 Klauzula zgłaszania szkód 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 

W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do 

Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy 

termin na zgłoszenie szkody.   

 

6.6 Klauzula przewłaszczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
Umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności 

na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność 

zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie 

rzeczy. 

 

6.7 Klauzula odbudowy po stratach całkowitych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, 

uzgadnia się co następuje: 
 1) w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie w pełnym zakresie należy się również 

wówczas, gdy mienie, które ma zostać odbudowane będzie służyć innym celom niż dotychczas, 

ale mimo wszystko ubezpieczającemu, 

2) jeżeli suma ubezpieczenia została podana według wartości odtworzeniowej lub księgowej 

brutto odszkodowanie jest wypłacane pod warunkiem zapewnienia odtworzenia / odbudowy 

zniszczonego mienia na dotychczasowym miejscu lub w innym miejscu na terenie RP, z 

zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania jest ograniczona do kosztów ich odbudowy w 
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dotychczasowym miejscu i w tych samych rozmiarach. W przypadku niespełnienia warunków 

dotyczących odtworzenia mienia, wysokość odszkodowania zostanie ograniczona do większej z 

wysokości: jak w przypadku ubezpieczenia według wartości rzeczywistej lub księgowej brutto. 

 

6.8 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
 Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli: 
- niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą 

ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody), 

- wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia 

ubezpieczonego w systemie sum stałych. 

- Wysokość szkody nie przekracza 10.000 zł 

 

6.9 Klauzula automatycznego odtworzenia  wysokości  sumy ubezpieczenia po szkodzie 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym 

niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający, 

na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, opłaci w uzgodnionym terminie 

dodatkową składkę wyliczoną proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia (pro rata temporis), 

według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej. 

Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka 

 

6.10 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w 

umowie jako początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany  

w umowie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 4. 

2. Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał 

Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby 

trzeciej, do zapłaty zaległej składki pod rygorem ustania odpowiedzialności wskutek braku 

dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Brak wezwania do rąk 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego skutkuje bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela. 

3. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę 

stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w 

momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dostępna była 

niezbędna ilość środków płatniczych. 

4. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze 

nie wymagalnych. 

5. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do żądania zapłaty brakujących rat składek  

w przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia. 

W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający/Ubezpieczony 

zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach  

i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana. 

 

6.11 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia  

Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 
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uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach. 

Jeżeli w wyniku przeprowadzenia inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach 

Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. 

Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może 

uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na 

powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie 

domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne 

dla uznania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. 

 

6.12  Klauzula mienia ruchomego 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy 

są w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod 

warunkiem, że znajduje się na terenie RP.   

Limit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 10 000,00 PLN 

 

6.13 Klauzula automatycznego pokrycia 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków 

ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do 

ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie wszelkie inwestycje w dniu przejścia na 

Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego. 

Limit wzrostu sumy ubezpieczenia: 20%. 
Na mocy niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową zastają dodatkowo objęte również środki 

trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych przekazanym Ubezpieczycielowi w 

chwili zawierania umowy ubezpieczenia, a które to będą w posiadaniu przez Ubezpieczającego 

przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia. W 

związku z tym w przypadku wystąpienia szkody nie będzie stosowana zasada proporcji przy 

wypłacie odszkodowania wynikająca z niedoubezpieczenia majątku. Środki trwałe posiadane 

przez Ubezpieczającego w chwili zawierania umowy ubezpieczenia, a nie wykazane w 

przekazanych Ubezpieczycielowi w zestawieniach środków trwałych powinny być zgłoszone 

do ubezpieczenia w terminie 45 dni od zawarcia umowy. Wspomniane środki będą objęte 

ochroną ubezpieczeniową, jeśli ich wartość nie przekroczy łącznie 10% wartości środków 

trwałych zgłoszonych pierwotnie do ubezpieczenia. 
Na mocy niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie posiadane 

przez Ubezpieczonego lecz, nie wpisane do ewidencji środków trwałych przed dniem zawarcia 

umowy ubezpieczenia. 
Termin rozliczenia: w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, na 

podstawie obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek dla poszczególnych przedmiotów 

ubezpieczenia. 

 

6.14 Klauzula odpowiedzialności 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu 

ubezpieczenia. 

 

6.15 Klauzula niezmienności stanu faktycznego 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 
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Ubezpieczający i Ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu 

faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne 

jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności lub kontynuowanie 

prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego. 

 

6.16 Klauzula lokalizacji 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich 

dowolnych lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą 

oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez niego działalności. 

 

6.17 Klauzula przepisów eksploatacyjnych 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
Niespełnienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wymogów nałożonych przepisami  

o ochronie przeciwpożarowej, budowie i eksploatacji urządzeń technicznych, wykonywaniu 

dozoru technicznego oraz obowiązków związanych z konserwacją przewodów, urządzeń wodno 

– kanalizacyjnych i technologicznych skutkować będzie brakiem wypłaty odszkodowania lub 

zmniejszeniem jego rozmiarów jedynie w przypadku, gdy szkoda była bezpośrednim skutkiem 

wyżej wymienionych działań. 

 

6.18 Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że ochrona 

ubezpieczeniowa obejmuje  tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 

ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia lub nakładów adaptacyjnych, dla których 

wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest 

niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem 

rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów 

ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko. Limit odpowiedzialności 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi: 500.000 zł. 

 

6.19 Klauzula wypłaty odszkodowania 

• Dla jednostek uprawnionych do odliczenia VAT-u wypłata bez VAT, a dla pozostałych 

wypłata odszkodowania z VAT (pod warunkiem, że suma ubezpieczenia zawierała VAT). 

• Odszkodowania wypłacane będą : 

w przypadku budynków i budowli – w  pełnej wysokości poniesionej szkody 

potwierdzonej kosztorysem, fakturami i rachunkami który uwzględni m.in. zakres 

uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych 

dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, 

standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały etc.; 

w przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń - w  pełnej wysokości poniesionej szkody 

potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, 

albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach. 

Dodatkowo pokrywane będą koszty opracowania wymaganej dokumentacji, koszty 

transportu, demontażu, montażu, których poniesienie jest niezbędne w celu odtworzenia 

mienia. 

• W przypadku mienia ubezpieczonego według wartości początkowej brutto lub wartości 

odtworzeniowej Ubezpieczyciel nie będzie potrącał kwot wynikających ze zużycia 
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technicznego, ani stosował współczynników lub procentowych wskaźników zużycia mienia, 

mogących mieć istotny wpływ na obniżenie wysokości odszkodowania wyliczonej zgodnie z 

powyższymi zapisami. Granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela może być wyłącznie 

wartość brutto zniszczonego lub uszkodzonego mienia (zarówno przy szkodzie częściowej, jak 

i całkowitej). 

 

6.20. Klauzula automatycznej ochrony podmiotów zależnych 

W przypadku powołania przez Ubezpieczającego nowych jednostek organizacyjnych do 

realizacji zadań statutowych Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel automatycznie udzielać będzie 

ochrony nowo powstałym podmiotom na warunkach niniejszej umowy ubezpieczenia. Nowo 

powstały podmiot może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia za 1 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia w terminie 60 dni od daty powołania podmiotu, przy czym jest zobowiązany 

do zapłaty składki wg zasady pro rata temporis za każdy dzień wykorzystanej ochrony 

ubezpieczeniowej. Limit odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia mienia - zgodnie z 

klauzulą automatycznego pokrycia 
 

6.21. Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) 
Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w 

szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie 

rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 
 

6.22. Klauzula 72 godzin 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się że wszystkie 

szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania 

tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, 

trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia 

oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie ubezpieczenia. 

 

6.23. Klauzula rzeczoznawców 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel pokrywa do przyjętego limitu poniesione przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu ustalenia zakresu i wielkości szkody konieczne, 

uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców. 

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi: 100.000,00 zł. Koszty te będą pokrywane 

powyżej sumy ubezpieczenia. 

 

II. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

1. Miejsce ubezpieczenia 

Wszystkie miejsca prowadzenia działalności. Dla sprzętu elektronicznego przenośnego – teren 

Europy. 

 

2. Przedmiot ubezpieczenia / system ubezpieczenia/ suma ubezpieczenia 

 

2.1. Przedmiot i suma ubezpieczenia : 

 

 

Rodzaj mienia 

Suma ubezpieczenia/limit  

(w PLN) 
System ubezpieczenia 
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Sprzęt stacjonarny 
2 387 434,73 

zł 
Sumy stałe 

Sprzęt przenośny 
215 606,36 

zł 
Sumy stałe 

Koszty odtworzenia danych  

i ubezpieczenie nośników 

danych 

54.000,00 limit Pierwsze ryzyko 

 

 

2.2.System i wartość ubezpieczenia: 

• sprzęt elektroniczny – wg sum stałych, wartość księgowa brutto 

• koszty odtworzenia danych, nośniki danych – na pierwsze ryzyko, wartość 

odtworzeniowa 

 

3. Zakres ubezpieczenia: 

3.1. Ubezpieczenie obejmuje m.in.: 

 

• ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego; 

• silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię 

instalacji wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie 

ciężaru śniegu, szadź, dym, sadza, osmolenie, przypalenie; 

• działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie 

etc. 

• działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, 

sztormu, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz 

mrozu; 

• działania wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi; 

• wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się 

dopiero po okresie gwarancji; 

• zbyt wysokie/ niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej; 

• pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. 

działanie pola elektromagnetycznego, indukcji, itp.; 

• kradzież zwykła (limit 5.000 zł) 

• kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub 

usiłowany), wandalizm / dewastacja oraz koszty akcji ratowniczej związane ze 

zdarzeniami objętymi ochroną, 

3.2. Dodatkowo zakres ochrony powinien objąć: 

• szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli 

ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia; 

• koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki  

i demontażu części niezdatnych do użytku; 

• koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego 

bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 
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3.3. Dane, w tym oprogramowanie powinny być objęte ochroną od utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia w miejscu ubezpieczenia, w archiwum oraz podczas transportu między miejscem 

ubezpieczenia a archiwum. 

Ubezpieczyciel pokrywa co najmniej koszty: 

• automatycznego wprowadzenia danych lub programów z archiwum danych, 

• automatycznego lub ręcznego wprowadzenia danych lub programów z oryginalnych 

programów lub z dokumentów ubezpieczającego, 

• odtworzenia lub wprowadzenia systemów lub standardowych programów, 

• odtworzenia zniszczonych nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną 

ubezpieczeniową. 

 

III. OPIS ZABEZPIECZANIA DANYCH 

 

• Baza danych MS SQL jest kopiowana codziennie automatycznie do specjalnego 

katalogu na serwerze. Katalog jest udostępniony jest tylko do odczytu i tylko dla administratora 

systemu. 

• Kopie bazy z ww. katalogu kopiowane są codziennie na dysk lokalny a następnie na 

nośnik optyczny CD/DVD (dwa razy w tygodniu). 

• Miejsce przechowywania kopii: 

- szafa pancerna w siedzibie Spółki (jedna kopia), 

- szafa pancerna w siedzibie UM Mikołów (druga, zbiorcza kopia z całego tygodnia). 

 

4. Dodatkowe postanowienia 

 

o Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym  

będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstały w czasie tymczasowego 

magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu; 

o Konserwacja sprzętu może być dokonywana zarówno przez służby własne 

ubezpieczonego jak również przez zewnętrze podmioty. 

o Istnieje możliwość wprowadzenia ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w 

zakresie utraty danych i oprogramowania w oparciu o brzmienie standardowych klauzul 

IT. 

o Ochrona obejmuje sprzęt przenośny/mobilny oraz sprzęt stacjonarny podczas 

transportu z zastrzeżeniem jednak, iż dla sprzętu stacjonarnego podczas transportu 

wprowadza się limit odpowiedzialności w wysokości 10 000,00 zł (limit nie dotyczy 

sprzętu zamontowanego na pojazdach); 

o W przypadku szkody całkowitej – wypłata odszkodowania do wysokości sumy 

ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego danego rodzaju o najbardziej zbliżonych 

parametrach użytkowych dostępnych na rynku, według cen stosowanych przez 

autoryzowanych dealerów firm elektronicznych, jeżeli wartość nowego urządzenia nie 

będzie wyższa od sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, pod warunkiem 

restytucji mienia. 

o Nie dopuszcza się wyłączenia szkód w urządzeniach znajdujących się na zewnątrz 

budynków i budowli (np. monitoring), mieniu zlokalizowanym pod ziemią lub w 

podziemnych kanałach i instalacjach oraz  mieniu wykorzystywanym przez pracowników 

ubezpieczonego w trakcie wykonywania prac w miejscach prowadzenia działalności 

(systemy detekcyjne oraz pomiarowe). Możliwe wprowadzenie limitu w wysokości 

50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, limit  

w ramach sum ubezpieczenia ; 

 

5. Franszyzy redukcyjne: 
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• Sprzęt stacjonarny – 500,00 PLN 

• Sprzęt przenośny – 500,00 PLN (ogólna) i 10%, min. 500,00 PLN (ryzyko kradzieży) 

• Odtworzenie danych i oprogramowania – 10%, min 1.000,00 PLN 

 

6. Klauzule dodatkowe 

UWAGA : Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul dodatkowych, lub ich uwzględnienie w 

ramach stosowanych ogólnych warunków ubezpieczenia pod warunkiem, iż w istotny sposób 

nie pogarszają one sytuacji Ubezpieczonego w stosunku do zapisów niniejszej specyfikacji oraz 

zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z poniższych treści. 

 

6.1 Klauzula reprezentantów 
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek 

rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób, za które ponosi odpowiedzialność, przy 

czym przez wyłączone osoby rozumie się reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów 

niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się osoby lub organ 

wieloosobowy (zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub innymi dokumentami 

uprawnione są do zarządzania Spółką, z włączeniem dyrektorów oraz prokurentów. 
 

6.2 Klauzula rozstrzygania sporów 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod 

rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd 

siedziby ubezpieczającego.  

 

6.3 Klauzula zgłaszania szkód 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 

W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia, 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do 

Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty 

powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy 

termin na zgłoszenie szkody.   

 

6.4 Klauzula przewłaszczenia 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
Umowa ubezpieczenia mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 

nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, 

leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego 

właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie rzeczy. 

 

6.5 Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
 Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli: 
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- niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą 

ubezpieczenia i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody), 

- wysokość szkody nie przekracza 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia 

ubezpieczonego w systemie sum stałych. 

- Wysokość szkody nie przekracza 10.000 zł 

 

6.6 Klauzula automatycznego odtworzenia  wysokości  sumy ubezpieczenia po szkodzie 

Ustala się, z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień 

ogólnych warunków ubezpieczenia, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym 

niniejszą polisą, będzie automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający, 

na wniosek Ubezpieczyciela, po wypłacie odszkodowania, opłaci w uzgodnionym terminie 

dodatkową składkę wyliczoną proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia (pro rata temporis), 

według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej. 

Klauzula nie dotyczy sum ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka 

 

6.7 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w 

umowie jako początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany w umowie, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 4. 

2. Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał 

Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby 

trzeciej, do zapłaty zaległej składki pod rygorem ustania odpowiedzialności wskutek braku 

dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Brak wezwania do rąk 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego skutkuje bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela. 

3. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę 

stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w 

momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dostępna była 

niezbędna ilość środków płatniczych. 

4. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze 

nie wymagalnych. 

5. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do żądania zapłaty brakujących rat składek  

w przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia. 

W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający/Ubezpieczony 

zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach  

i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana. 

 

6.8 Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia  

Ubezpieczyciel 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 

Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 60 dni. 

Jeżeli w tym terminie nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może 

uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ na 

powstanie szkody lub jej rozmiar. Po przeprowadzeniu inspekcji Ubezpieczyciel nie będzie 

domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako minimalne 

dla uznania odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. 
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6.9 Klauzula odpowiedzialności 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu 

ubezpieczenia. 

 

6.10 Klauzula niezmienności stanu faktycznego 

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

Ubezpieczający i Ubezpieczony zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu 

faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne 

jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym ze specyfiki działalności lub kontynuowanie 

prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego. 

 

6.11 Klauzula wypłaty zaliczki 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że 

Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci 

poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku 

wraz z kosztorysami lub wyliczeniem wielkości szkody, w wysokości bezspornej części szkody. 
 

6.12 Klauzula lokalizacji 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich 

dowolnych lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą 

oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez niego działalności. 

 

6.13. Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) 
Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia,  

w szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie 

rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 
 

6.14. Klauzula mienia ruchomego 

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy 

są w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod 

warunkiem, że znajduje się na terenie RP.   

Limit odpowiedzialności w wysokości nie niższej niż 10 000,00 PLN 

 

6.15. Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza granicami RP 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym powstałe 

podczas lub w związku z wykonywaniem prac służbowych przez ubezpieczającego lub jego 

pracowników poza miejscem ubezpieczenia, w tym również gdy prace te miały miejsce poza 

terenem RP. 

Wykaz mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia stanowi zał. nr 2B 
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IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

 

Przedmiot i zakres ubezpieczenia : 

Umowa powinna udzielić ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 

Ubezpieczającego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową, rzeczową 

lub czystą stratę finansową, związanym z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia 

określonymi w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest,  

w myśl przepisów prawa – niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt, OC za 

produkt oraz w zbiegu odpowiedzialności deliktowej, kontraktowej i za produkt) -  

do naprawienia poszkodowanemu poniesionej przez niego szkody. 
 

1. zakres terytorialny - szkody wyrządzone na terenie RP, szkody wyrządzone  

w trakcie podróży służbowych – Europa. 
 

2. Wymagany zakres odpowiedzialności: 

2.1 OC za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone wadliwym produktem – OC za produkt 

– założenia do ubezpieczenia poniżej; 

2.2 OC za szkody w przedmiotach należących do osób trzecich – OC najemcy nieruchomości 

i  ruchomości, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użyczenia, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego; 

2.3 OC za szkody w mieniu powierzonym, które stanowiło przedmiot obróbki, 

czyszczenia, naprawy, montażu, demontażu lub innych usług o podobnym charakterze 

wykonywanych przez Ubezpieczonego; ubezpieczenie pokryje szkody powstałe w trakcie 

wykonywania ww. usług, po ich zakończeniu, jak również w trakcie przechowywania 

rzeczy w związku z  obróbką, naprawą, czyszczeniem, montażem, demontażem lub innymi 

usługami o podobnym charakterze; 

2.4 OC za szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym 

przez Ubezpieczonego (OC przechowawcy); 

2.5 OC za szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w 

użytkowanie odbiorcy (completed operations liability); 

2.6 OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, w tym w szczególności powstałe 

wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych i 

biologicznych (OC środowiskowe), w tym w zakresie wynikającym z klauzuli szkód w 

środowisku; 

2.7 OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, (OC podwykonawcy); 

2.8 OC szkody osobowe i rzeczowe, będące następstwem wypadków przy pracy (OC 

pracodawcy); za pracownika własnego Ubezpieczającego uważa się osobę fizyczną 

zatrudnioną w oparciu o umowę o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz na 

podstawie umowy cywilnoprawnej (o dzieło, zlecenia, o praktyki, o staż lub innej) z tytułu, 

której Ubezpieczający opłaca świadczenie ZUS; 

2.9 OC za szkody w pojazdach mechanicznych (pracowników oraz kontrahentów) 

parkowanych na terenie zakładu pracy; 

2.10  OC za szkody wyrządzone nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem 

urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych i 
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elektrycznych, w tym także konieczność odcięcia dostawy wody na skutek 

zanieczyszczenia instalacji wodociągowej; 

2.11  OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 

ubezpieczeniu OC na warunkach obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego; 

2.12  OC za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych, w tym w środkach transportu; 

2.13  OC za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń 

2.14  OC z tytułu czystych strat finansowych tj. strat nie wynikających ze szkód osobowych 

lub rzeczowych – w zakresie wynikającym z klauzuli czystych strat finansowych; 

2.15 Odpowiedzialność cywilną za  szkody wyrządzone - przez pracowników 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osoby za które ponosi odpowiedzialność - 

pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających z zastrzeżeniem prawa regresu 

do sprawcy szkody.  

2.16 Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

 

3. Założenia do ubezpieczenia OC za produkt: 
 

1. Ubezpieczenie obejmie odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego/Ubezpieczonego za 

szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens i lucrum cessans) wyrządzone osobom 

trzecim przez rzecz wprowadzoną do obrotu (OC za produkt) określoną w umowie 

ubezpieczenia, w tym za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa oraz powstałe w 

wyniku wszelkiego niezamierzonego skażenia lub niewłaściwego oznakowania/opakowania 

produktu (produktów), z rozszerzeniem o: 

 

     1. 1. ubezpieczenie szkód powstałych wskutek wadliwości dostarczonych przez    

Ubezpieczającego komponentów, części składowych wskutek ich zmieszania lub połączenia z 

rzeczami pochodzącymi od poszkodowanego (klauzula zmieszania i połączenia), 

1.2. powstałe u kontrahentów i wynikłe z przerw w dostawie lub dostawie niewłaściwej jakości 

produktu, w tym spowodowane działaniem lub zaniechaniem podmiotów, z pomocą, których 

zobowiązanie jest wykonywane lub którym zobowiązanie zostało powierzone, obejmujące 

rzeczywiste straty finansowe (damnum emergens), utracone korzyści, jakie poszkodowany 

osiągnąłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), jak również tzw.  czyste straty 

finansowe tj. straty finansowe nie wynikające ze szkody osobowej lub rzeczowej, dla których 

ustanowiono limit 250.000,00 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

1.3. koszty wycofania wadliwego produktu z rynku i zastąpienia produktem wolnym od wad, 

poniesione przez osoby trzecie – kontrahentów Ubezpieczającego w związku z dostarczonym 

wadliwym produktem, Koszty wycofania wadliwego produktu z rynku, obejmować będą 

koszty odszukania (w tym koszty ogłoszeń w środkach masowego przekazu), transportu do 

siedziby Ubezpieczonego wszystkich wadliwych rzeczy, okresowego ich magazynowania, 

wynagrodzenia pracowników dodatkowych lub koszt pracy w godzinach nadliczbowych 

związane z wycofaniem produktów, pozbycie się lub zniszczenie produktów, utylizację. 

Zamawiający wprowadza wspólny limit odpowiedzialności dla w/w klauzul (pkt 1.1. – 1.3.) – 

500 000,00 zł, na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem limitu 

odpowiedzialności dla czystych strat finansowych w pkt 1.2. 

 

2. Definicje 
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Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała 

lub rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które 

mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). 
Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej 

albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które 

mógłby osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans). 
Czyste straty finansowe – to straty nie wynikające ze szkody osobowej lub rzeczowej. 
 

 

3. Oczekiwany trigger szkodowy: 

Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia (wypadek 

ubezpieczeniowy). Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie 

ubezpieczenia śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkoda osobowa) lub utratę, 

zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości (szkoda rzeczowa), niezależnie 

od tego czy wadliwe działanie lub zaniechanie bądź wprowadzenie produktu do obrotu, które 

spowodowało wypadek miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub w okresie poprzedzającym 

(loss occurrence). 

Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym 

stwierdzono: 

➢ z

zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości co do 

daty zaistnienia uszkodzenia ciała lub rozstroju za datę powstania wypadku 

przyjmuje się dzień, w którym po raz pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim 

uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, 

➢ z

niszczenie, uszkodzenie, utratę rzeczy ruchomej lub nieruchomości. 

 

 

4. Suma gwarancyjna/limity/franszyzy: 

 

4.1. Sumy gwarancyjne 

 

 

Zakres odpowiedzialności 

Suma gwarancyjna 

na jeden i wszystkie 

wypadki w okresie 

ubezpieczenia 

Odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa 
3.000.000,00 

 

OC za produkt 3.000.000,00 

OC za szkody powstałe w nieruchomościach oraz mieniu  

ruchomym  osób trzecich , z których Ubezpieczającego korzysta  na 

podstawie umowy najmu, dzierżawy,  użytkowania, użyczenia, 

przechowania lub innej umowy nienazwanej( np. leasing) – limit dla 

szkód w mieniu ruchomym ( dla nieruchomości odpowiedzialność 

do wysokości sumy gwarancyjnej) 

500.000,00 

OC pracodawcy 500.000,00 

OC podwykonawcy 3.000.000,00 

OC za szkody w środkach transportu podczas prac wyładunkowych  

oraz załadunkowych 
100.000,00 

OC za szkody spowodowane przez pojazdy wolnobieżne 100.000,00 

OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania robót lub usług 3.000.000,00 
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OC za szkody rzeczowe powstałe w mieniu przekazanym w celu 

wykonania obróbki, naprawy lub innych podobnych czynności 
500.000,00 

OC za szkody w środowisku 500.000,00 

OC za szkody wynikłe z chorób zakaźnych z włączeniem HIV i 

WZW 
500.000,00 

OC za czyste straty finansowe nie  będące następstwem szkód 

osobowych i rzeczowych 
500.000,00 

OC za szkody w pojazdach mechanicznych (pracowników oraz 

kontrahentów) parkowanych na terenie zakładu pracy 
50.000,00 

OC za szkody wyrządzone nieprawidłowym działaniem lub 

niezadziałaniem urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych i elektrycznych w budynkach i 

poza nimi  w tym powstałe na skutek cofnięcia się cieczy 

3.000.000,00 

OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub 

urządzeniach w czasie wykonywania prac 
1.000.000,00 

Klauzula połączenia i pomieszania 500.000,00 

Koszty wycofania wadliwej rzeczy z rynku 500.000,00 

Odpowiedzialność cywilną za  szkody wyrządzone - przez 

pracowników Ubezpieczającego/Ubezpieczonego oraz osoby za 

które ponosi odpowiedzialność - pod wpływem alkoholu i innych 

środków odurzających z zastrzeżeniem prawa regresu do sprawcy 

szkody . 

200 000,00 zł 

 

4.2. Franszyza integralna: 200 zł 

4. 3. Franszyza redukcyjna : czyste straty finansowe, szkody środowiskowe – 1000 zł 

 

5 .Klauzule dodatkowe 

UWAGA : Zamawiający dopuszcza inną treść klauzul dodatkowych, lub ich uwzględnienie w 

ramach stosowanych ogólnych warunków ubezpieczenia pod warunkiem, iż w istotny sposób 

nie pogarszają one sytuacji Ubezpieczonego w stosunku do zapisów niniejszej specyfikacji oraz 

zakres ochrony nie będzie węższy od wynikającego z poniższych treści. 

 

5.1 Klauzula reprezentantów 
Na mocy niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa rozszerzona zostaje o szkody 

wyrządzone wskutek winy umyślnej osób, za które Ubezpieczający/Ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność. Powyższe rozszerzenie nie obejmuje jednak odpowiedzialności za szkody 

powstałe wskutek winy umyślnej Zarządu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  

5.2 Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w 

umowie jako początek okresu ubezpieczenia i trwa przez okres wskazany  

w umowie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 – 4. 

2. Niezapłacenie w terminie kolejnej raty składki może spowodować ustanie 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że Ubezpieczyciel wezwał 

Ubezpieczającego oraz Ubezpieczonego, w przypadku zawarcia umowy na rzecz osoby 
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trzeciej, do zapłaty zaległej składki pod rygorem ustania odpowiedzialności wskutek braku 

dokonania zapłaty w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Brak wezwania do rąk 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego skutkuje bezskutecznością wezwania Ubezpieczyciela. 

3. Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej lub jej raty uznaje się datę 

stempla bankowego uwidocznioną na przelewie bankowym, pod warunkiem jednak, że w 

momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dostępna była 

niezbędna ilość środków płatniczych. 

4. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie 

wymagalnych. 

5. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do żądania zapłaty brakujących rat składek  

w przypadku wypłaty odszkodowania z umowy ubezpieczenia. 

W przypadku wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający/Ubezpieczony 

zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach  

i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana. 

 

5.3 Klauzula odpowiedzialności 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 

początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu 

ubezpieczenia. 

 

5.4 Klauzula lokalizacji 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy dotyczy wszystkich 

dowolnych lokalizacji na terenie Polski, w których znajduje się ubezpieczone mienie należące do 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub znajdujące się na podstawie umowy pod jego kontrolą 

oraz na wszystkie miejsca prowadzenia przez niego działalności. 

 

5.5. Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) 
Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w 

szczególności związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie 

rozliczenia proporcjonalnego (pro rata) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 
 

 

 
 

 

 

 

 

V.  ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE SKŁADKI  - DOTYCZY WSZYSTKICH 

RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ 

  

1. Płatność składki: w ramach rocznego okresu ubezpieczenia składka płatna 

przelewem,  

w 4 równych ratach, 

2. Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w 

stosunku do mienia ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku 

doubezpieczenia mienia lub wyrównywania okresów ubezpieczenia. 
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3. Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę 

naliczania składki proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. 

4. Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego 

mienia w stosunku do wartości podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu ubezpieczenia i stawek taryfowych 

wynikających z przedłożonej oferty. 

5. W zakresie doubezpieczeń / uzupełnień sum ubezpieczenia zastosowanie będą 

miały stawki zaproponowane w ofercie. 

 

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE POMOCNE DLA UBEZPIECZYCIELA 
 

1.    Zamawiający w okresie 3 ostatnich lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich 

ubezpieczeń określonych w SIWZ, wszystkie obiekty i lokalizacje były objęte ochroną, zakres 

ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń również był analogiczny do określonego w 

SIWZ - nie stwierdzono istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń. 

2.    Określony w SIZW zakres ochrony ma pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych 

warunków ubezpieczenia (OWU). W przypadku jednak , gdy postanowienia OWU przewidują 

ochronę szerszą niż zapisana w SIZW będą one miały zastosowania w zakresie 

nieprzewidzianym w SIWZ. 

3.    Zamawiający potwierdza, że w sprawach nieuregulowanych SIWZ zastosowanie maja 

przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy , z zastrzeżeniem, iż postanowienia sformułowane 

niejednoznacznie interpretuje się na korzyść ubezpieczonego, ubezpieczającego , uposażonego 

lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia 

 

4.   Zamawiający nie ubezpiecza sieci ciepłowniczych oraz sprzętu medycznego 

5.    Przedmiot działalności PKD określony jest w KRS zamawiającego 

6.   W odniesieni do OC przechowawcy : w magazynie przechowywana jest armatura 

wodociągowa ( włazy, hydranty,) 

7.   W zakresie OC środowiskowej  Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane 

przepisami dyrektywy  2004/35/WE Parlamentu Europejskiego . Niemniej za szkody 

wyrządzone w środowisku ubezpieczyciel  odpowiada za koszty badania , monitorowania i 

kontroli zanieczyszczeń 

8.   Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu OC za szkody wyrządzone przez 

pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC do zakresu wynikającego  z OWU 

Wykonawcy. Zamawiający nie posiada sprzętu zamontowanego na pojazdach zgłoszonego do 

ubezpieczenia. 

 

9. Zamawiający nie wyraża zgody  na wyłączenie z zakresu ochrony OC kosztów wycofania 

wadliwego produktu z rynku . W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia wody, ZIM sp. z 

o.o. niezwłocznie dokonuje czynności polegających na płukaniu zanieczyszczonego fragmentu 

sieci wodociągowej lub przyłącza wodociągowego. 
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10. Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowa składkę celem rozszerzenia przez TU zakresu 

ubezpieczenia o szkody powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano-

montażowych 

13. Zamawiający potwierdza, że górna granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma 

ubezpieczenia w wysokości 3.000.000 zł. na jeden i wszystkie wypadki w okresie 

ubezpieczenia, a pozostałe sumy gwarancyjne są limitami w ramach głównej sumy 

ubezpieczenia. 

14. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju 

wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach 

przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach. 

15. Zamawiający potwierdza, iż jego intencją jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych przez 

podwykonawcę, gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za 

niego odpowiedzialność jak za działania własne, jednakże bez zachowania przez 

Ubezpieczyciela prawa regresu 

16. Zamawiający nie przewiduje limitu odpowiedzialności dla szkód w sprzęcie 

elektronicznym w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w 

użytkowaniu. 

 

17. Franszyzy : 

 

Rok 2019/2020 

Franszyza redukcyjna Franszyza integralna 

Ubezpieczenie mienia 
od zdarzeń losowych 

1.000,00 zł. za wyjątkiem niżej 
wyszczególnionego mienia i/lub ryzyk dla 
których wprowadzono odmienną franszyzę 
redukcyjną: - wykupiona dla szyb i 
przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
mienia pracowniczego oraz ryzyk kradzieży 
z włamaniem i dewastacji - 500,00 zł. dla 
mienia niskocennego 

 

zniesiona za wyjątkiem: ryzyka stłuczenia szyb i 
innych przedmiotów szklanych dla którego 
franszyza integralna wynosi 50,00 zł., ryzyk 
kradzieży z włamaniem i dewastacji dla których 
franszyza integralna wynosi 250,00 zł. 

Ubezpieczenie sprzetu 
elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

Sprzęt stacjonarny - 500,00 zł., sprzęt 
przenośny - 500,00 zł. (ogólna) i 
10%odszkodowania min. 500,00 PLN 
(ryzyko kradziezy), odtworzenie danych i 
oprogramowania - 10% odszkodowania min 
1.000,00 PLN   

Ubezpieczenie OC 

1.000,00 zł. szkody powstałe w 
związku z przedostaniem się 
substancji chemicznych do powietrza, 
wody lub gruntu, 1.000,00 zł. klauzula 
czyste szkody majątkowe. 200,00 zł. 
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Rok 2018/2019 

Franszyza redukcyjna Franszyza integralna 

Ubezpieczenie mienia 
od zdarzeń losowych 

1.000,00 zł. za wyjątkiem niżej 
wyszczególnionego mienia i/lub ryzyk dla 
których wprowadzono odmienną franszyzę 
redukcyjną: - wykupiona dla szyb i 
przedmiotów szklanych od stłuczenia, 
mienia pracowniczego oraz ryzyk kradzieży 
z włamaniem i dewastacji - 500,00 zł. dla 
mienia niskocennego 

 

zniesiona za wyjątkiem: ryzyka stłuczenia szyb i 
innych przedmiotów szklanych dla którego 
franszyza integralna wynosi 50,00 zł., ryzyk 
kradzieży z włamaniem i dewastacji dla których 
franszyza integralna wynosi 250,00 zł. 

Ubezpieczenie sprzetu 
elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

Sprzęt stacjonarny - 500,00 zł., sprzęt 
przenośny - 500,00 zł. (ogólna) i 
10%odszkodowania min. 500,00 PLN 
(ryzyko kradziezy), odtworzenie danych i 
oprogramowania - 10% odszkodowania min 
1.000,00 PLN   

Ubezpieczenie OC 

1.000,00 zł. szkody powstałe w 
związku z przedostaniem się 
substancji chemicznych do powietrza, 
wody lub gruntu, 1.000,00 zł. klauzula 
czyste szkody majątkowe. 200,00 zł. 

Rok 2017/2018   

Ubezpieczenie mienia 
od zdarzeń losowych 

1.000,00 zł. za wyjątkiem niżej 
wyszczególnionego mienia i/lub ryzyk dla 
których wprowadzono odmienną franszyzę 
redukcyjną: - wykupiona dla szyb i 
przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz 
mienia pracowniczego , 

500,00 zł. dla mienia niskocennego 

zniesiona za wyjątkiem: ryzyka stłuczenia szyb i 
innych przedmiotów szklanych dla którego 
franszyza integralna wynosi 50,00 zł. 

Ubezpieczenie sprzetu 
elektronicznego od 
wszystkich ryzyk 

Sprzęt stacjonarny 500,00 zł., sprzęt 
przenośny 10% wartości szkody min. 
500,00 zł., koszt odtworzenia danych 10% 
wartości szkody min. 500,00 zł.   

Ubezpieczenie OC 

1.000,00 zł. za szkody powstałe w związku 
z przedostaniem się substancji 
chemicznych do powietrza, wody i gruntu, 
10% w każdym odszkodowaniu nie mniej 
niż 5.000,00 zł. rozszerzenie ochrony 
ubezpieczeniowej o czyste szkody 
majątkowe. 200,00 zł. 

 


