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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Ubezpieczający/ Ubezpieczony 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOCZNIE  

ul. Krótka 1,  

26-300 Opoczno 

NIP: 768-000-38-62 
REGON: 590028079 
KRS 0000110297 
BDO 000007905 

Liczba pracowników:233 

Obrót za 2021 r.- 36 381 599,05 PLN 

Planowany obrót w 2022 r.  ok. 37 750 000,00 PLN 

 

CZĘŚĆ I  

UBEZPIECZENIE MIENIA  

Okres ubezpieczenia 24 miesiące tj.  03.09.2022 r. – 02.09.2024r.  

podzielony na dwa 12 miesięczne okresy rozliczeniowo/polisowe: 

03.09.2022-02.09.2023- pierwszy okres rozliczeniowo/polisowy 

03.09.2023-02.09.2024 - drugi okres rozliczeniowo/polisowy 

 
Płatność składki: 
W ośmiu ratach płatnych w okresie ubezpieczenia, w tym: 
Cztery raty – płatne w pierwszym okresie rozliczeniowym / polisowym, 
Cztery raty – płatne w drugim okresie rozliczeniowym / polisowym, 
Terminy płatności zostaną uzgodnione z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia, przy 
wystawieniu polisy/polis ubezpieczeniowej/-ych. 

 

Miejsce ubezpieczenia/ miejsce prowadzenia działalności: 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno 
Pompownia wody w miejscowości Sielec, gm. Opoczno 
Pompownia wody w miejscowości Adamów, gm. Opoczno 
Oczyszczalnia Ścieków w Opocznie, ul. Krótka 1, 26-300 Opoczno  
Stacja Uzdatniania Wody w m. Januszewice, gm. Opoczno 
Ujęcie Wody przy ul. Inowłodzkiej, Kwiatowej i Rolnej w Opocznie 
Oczyszczalnia Ścieków w m. Kruszewiec, gm. Opoczno 
Zakład Usług Komunalnych przy ul. Targowej 9 w Opocznie 
Oczyszczalnia Ścieków w m. Libiszów, gm. Opoczno 
Pompownia wody w miejscowości Janów Karwicki, gm. Opoczno 
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Pompownia wody w miejscowości Bielowice, gm. Opoczno 
Oczyszczalnia Ścieków Mroczków Gościnny, gm. Opoczno 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów, Różanna 98 
Targowiska Miejskie przy ul. Piotrkowskiej 66 i al. Sportowej w Opocznie 
Cmentarz przy ul. Moniuszki, Powstańców Wielkopolskich i Rolnej w Opocznie 
Pompownie, przepompownie, ujęcia wody na terenie gminy Opoczno 
Kryta pływalnia „Opoczyńska Fala”, ul. Biernackiego 4a, 26-300 Opoczno 
Ujęcie wody w miejscowości Kraśnica, gm. Opoczno 
Działalność prowadzona jest na terenie gminy Opoczno oraz gmin sąsiednich 
oraz w każdym miejscu w którym prowadzona jest działalność 

  

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłączenie z zachowaniem 3-miesięcznego 
okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że 
Wykonawca (Ubezpieczyciel) może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. 
Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) uznaje 
się wyłącznie poniżej określone sytuacje: 
a) jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyłudził lub usiłował wyłudzić świadczenie z umowy 
ubezpieczenia, przy czym wyłudzenie lub usiłowanie wyłudzenia odszkodowania musi być 
potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym,  
b) jeżeli w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy ubezpieczenia Ubezpieczający/ 
Ubezpieczony usiłował popełnić przestępstwo, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia 
przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, 
c) jeżeli wskaźnik szkodowości ustalony za okres pierwszych 8 miesięcy przekroczy 50%. Przez 
wskaźnik szkodowości rozumie się stosunek sumy wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na 
szkody zgłoszone w okresie pierwszych 8 miesięcy do składki należnej za 8-miesięczny okres 
ubezpieczenia. 
d) jeżeli Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie uzyska warunków reasekuracji na kolejny okres 
ubezpieczenia analogicznych do warunków uzyskanych na pierwszy rok ochrony ubezpieczeniowej. 

 

ROZDZIAŁ I 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD ZDARZEŃ LOSOWYCH (PD) 

1. Zakres ubezpieczenia  

Zakres ubezpieczenia obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność za szkody polegające 

na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia będące następstwem zdarzenia o 

charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli 

ubezpieczającego/ubezpieczonego i zaistniało w miejscu i w okresie ubezpieczenia.  

                                                                                               
Ubezpieczenie w systemie all risks. 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody wynikające ze zdarzeń określonych w  ogólnych 
warunkach ubezpieczenia  Wykonawcy w tym w szczególności: 

 pożar, w tym osmalenie i przypalenie, 
 bezpośrednie   uderzenie pioruna, 
 przepięcia spowodowane bezpośrednim uderzeniem pioruna,  
 eksplozję,  
 upadek statku powietrznego lub jego fragmentów lub przewożonego bagażu, ładunku, albo 

zrzucanego awaryjnie paliwa, 
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 dym, sadzę, 
 huk ponaddźwiękowy, 
 wiatr (bez względu na siłę), w tym huragan,  
 grad,  
 powódź, podtopienia, 
 deszcz nawalny,  
 trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, przy czym w odniesieniu do ryzyka 

zapadania i osuwania się ziemi ochrona nie obejmuje szkód powstałych wskutek zapadania  i 
osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka, 

 lawinę, 
 napór śniegu lub lodu,  
 zamarzanie wody,  
 upadek drzew, budynków, budowli lub ich fragmentów na ubezpieczone mienie 
 szkody wodociągowe, za które uważa się szkody powstałe wskutek zalania jako wynik m.in. : 

 wydostawania się wody, pary wodnej lub cieczy na skutek uszkodzenia urządzeń sieci 
wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej; 

 cofnięcia się cieczy, wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej pozostawienia 
otwartych kranów lub innych zaworów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej 
lub technologicznej;  

 samoczynnego uruchamiania się instalacji tryskaczowej lub zraszaczowej ( o ile są 
zamontowane )  z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, próbnego 
uruchomienia, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku; 

 uszkodzenie instalacji spowodowanych działaniem wysokich lub niskich temperatur, przy 
czym  dla szkód spowodowanych działaniem mrozu limit odpowiedzialności w wysokości 
20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym 

 innych ryzyk wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).  

 

Zakres ochrony nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu szkód w halach poligonalnych i w mieniu 
znajdującym się w nich. 
Zakres ochrony obejmuje ponadto: 

 ryzyko zanieczyszczenie i/lub skażenie ubezpieczanego mienia w wyniku zdarzeń objętych 
zakresem ubezpieczenia a także następstwa akcji ratunkowej prowadzonej w związku z 
zdarzeniami obejmowanymi ochroną ubezpieczeniową . 

 w ramach sumy ubezpieczenia szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia a także koszty 
transportu związane z naprawieniem szkody, montażu i demontażu w celu wymiany lub 
naprawy ubezpieczonych przedmiotów z limitem 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/ polisowym. 

 szkody powstałe podczas przemieszczania mienia w miejscach ubezpieczenia np. 
przenoszenia, przewożenia , załadunku, przeładunku, rozładunku, wypadku środka transportu.  

 maszyny, urządzenia, kontenery znajdujące na wolnym powietrzu. 

 koszty poszukiwania wycieków z instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz usunięcia skutków 
takich poszukiwań z limitem 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie rozliczeniowym/polisowym 

 dla ryzyka przepięć spowodowanych pośrednim uderzeniem pioruna ustanawia się limit     w 
wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzę redukcyjną  w 
wysokości 10% wartości szkody minimum 500,00 PLN (zgodnie z treścią klauzuli   w 
ZAŁĄCZNIKU A10) 
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Dla mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych wypłata odszkodowania nie powoduje 
zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia, przy czym zniesienie konsumpcji 
sumy ubezpieczenia po szkodzie nie ma zastosowania do szkód całkowitych.  
 
Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie będące własnością lub będące w posiadaniu 
ubezpieczającego/ ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na 
ubezpieczającym/ubezpieczonym ciąży obowiązek zawarcia ubezpieczenia. 
W sytuacji przejścia własności z ubezpieczonego na ubezpieczającego na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu. 
 
2. Dodatkowe koszty  

Dodatkowo ponad sumę ubezpieczenia do wysokości 400.000,00 PLN (limit łączny na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym/polisowym), pokrywane są następujące koszty:  
Zabezpieczenia przed szkodą zgodnie z treścią:   
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności 
zajścia zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę 
ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą bezpośrednio 
zagrożonego mienia. Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli do wysokości 
ubezpieczenia mienia bezpośrednio zagrożonego szkodą, nie więcej niż 400.000,00 PLN.  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku 
do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia 
mienia.    
Usunięcia pozostałości po szkodzie zgodnie z treścią:   
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa 
ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po 
szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. 
kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku 
oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również 
koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli 
czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. 
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 
400.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/ polisowym. 
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub 
gleby i jej rekultywacją.  
Akcji ratowniczej zgodnie z treścią:  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wykonawca (ubezpieczyciel) 
pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty akcji ratowniczej 
poniesione przez zamawiającego w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym objętym ochroną.  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku 
do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia 
mienia.  
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi 400.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym / polisowym. 
 
Odtworzenia dokumentów zgodnie z treścią:  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia , ustala się, że wykonawca 
(ubezpieczyciel) pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty 
odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej (aktów, planów, dokumentów, danych) 
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uszkodzonej, zniszczonej lub utraconej; ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na 
takie odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz 
koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta.   
Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości  
10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 50.000 PLN w rocznym okresie rozliczeniowym / 
polisowym.  
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku 
do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia 
mienia.   
Wykonawca w przypadku gdy ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia zawierają ograniczenia lub 
wyłączenia odpowiedzialności; 

 przyjmuje, że odbudowa mienia może nastąpić na terenie RP w innym miejscu niż 
wskazana w zamówieniu jako miejsce lokalizacji mienia/miejsce ubezpieczenia  

 z tytułu występowania w okresie poprzedzającym okres ubezpieczenia, powodzi, podtopień 
w miejscu ubezpieczenia - nie będą one miały zastosowania dla potrzeb przedmiotowego 
zamówienia,  

 z tytułu szkód w ogrodzeniach i/lub bramach zewnętrznych – nie będą miały one 
zastosowania dla potrzeb przedmiotowego zamówienia.  

 z tytułu wskazanych w zamówieniu przedmiotów ubezpieczenia  - nie będą mieć one 
zastosowania  

 z tytułu szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu -nie będą miały one zastosowania dla 
potrzeb przedmiotowego zamówienia.  

 

LOKALIZACJA ZUO RÓŻANNA 98: 
 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w 
PLN 

Budynki, budowle i obiekty (zgodnie z wykazem) sumy stałe według 
wartości księgowej brutto/odtworzeniowej – wartości zgodnie ze 
szczegółowym opisem w ZAŁĄCZNIKU A1  

23.204.006,02 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie (zgodnie z wykazem) sumy stałe według 
wartości księgowej brutto -ZAŁĄCZNIK A2 

5.965.260,74 

 
Limit odpowiedzialności w wysokości: 4.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe, dla ryzyka: ogień, wybuch, dym i sadza ( dla lokalizacji ZUO Różanna 98). 
 
POZOSTAŁE LOKALIZACJE: 
 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w 
PLN 

Budynki, budowle i obiekty (zgodnie z wykazem) sumy stałe według 
wartości księgowej brutto/odtworzeniowej – wartości zgodnie ze 
szczegółowym opisem w ZAŁĄCZNIKU A1  

56.488.752,03 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie - Instalacja fotowoltaiczna zamontowana 
jest na obiekcie PGK Sp. z o.o. w Opocznie, na gruncie, na terenie Ujęcia 

150.700,00  
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Wody przy ul. Inowłodzkiej w Opocznie. 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie - Instalacja fotowoltaiczna zamontowana 
jest na obiekcie PGK Sp. z o.o. w Opocznie, na dachu sąsiadującej z basenem 
Sali gimnastycznej. 

150.672,00 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie - (zgodnie z wykazem) sumy stałe 
według wartości księgowej brutto/odtworzeniowej – wartości zgodnie ze 
szczegółowym opisem w ZAŁĄCZNIKU A2 

 

3.677.118,00 

 
WSZYSTKIE LOKALIZACJE: 
 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w 
PLN 

Gotówka   35.000,00 

 
 
ŁĄCZNA WARTOŚĆ MIENIA WSZYSTKICH LOKALIZACJACH: 89.335.136,79 PLN 
 
Informujemy, że na polisie będzie istniała konieczność naniesienia cesji zgodnie z informacjami 
znajdującycmi się w załączniku A1, A2 
 

LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA RYZYKA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU 
(plus dewastacja)  
Przedmiot ubezpieczenia  Limit  

odpowiedzialności w PLN 

Maszyny, urządzenia, wyposażenie ( w tym niskocenne składniki 
majątku)   

500.000,00 

Gotówka w tym: 
Gotówka od kradzieży z włamaniem  
Gotówka od rabunku w lokalu 
  

35.000,00 

 
Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody w mieniu polegające na:   
 kradzieży z włamaniem usiłowanej lub dokonanej  
 rabunku dokonanego lub usiłowanego  
Zakres ochrony rozszerzono o ryzyko wandalizmu (dewastacji).   
System ubezpieczenia dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji: na pierwsze ryzyko - 
system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia stanowi przewidywaną maksymalną wartość straty, 
jaką może ponieść Ubezpieczający/ubezpieczony.  
Suma ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej    
Zakres ochrony obejmuje również ponad sumę ubezpieczenia pokrycie kosztów naprawy zabezpieczeń 
(w tym np. stałych elementów obiektów np. uszkodzonych ścian, podłóg, drzwi) i kosztów nabycia lub 
wymiany kluczy. Limit odpowiedzialności 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie rozliczeniowym/polisowym.  
 
Maszyny, urządzenia, pojazdy, których umieszczenie z uwagi na rozmiary lub z innych powodów w 
zamkniętym obiekcie nie jest możliwe, mogą być przechowywane poza lokalem w miejscu lokalizacji 
(prowadzenia działalności), o ile teren jest ogrodzony oraz pod dozorem.   
 



Specyfikacja Warunków Zamówienia pn.: 
„Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie” 
Nr sprawy 10/2022 

 
 

 
 

FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE 
Franszyza redukcyjna: 
W odniesieniu do ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy w lokalizacji ZUO Różanna–10%  wartości 
szkody nie mniej niż 50.000,00 PLN  
W odniesieniu do ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy w  pozostałych lokalizacjach – 1.000,00 
PLN 
W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych – brak franszyzy 
Dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z ryzykiem kradzieży  ( z 
wyłączeniem gotówki) -500,00 PLN 
Dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji związanej z ryzykiem kradzieży  gotówki-
brak franszyzy 
Dla pozostałych ryzyk- 500,00 PLN  
Dla ryzyka kradzieży zwykłej – 10% szkody, nie mniej niż 500,00 PLN na każde zdarzenie 
Franszyza integralna –brak 
 

KLAUZULE OBLIGATORYJNE      

Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia.   

Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ.  

Klauzula braku regresu do pracownika.  

Klauzula dewastacji / wandalizmu. 

Klauzula katastrofy budowlanej. 

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy. 

Klauzula kradzieży zwykłej.  

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie. 

Klauzula niezmienności stawek. 

Klauzula nowych lokalizacji.  

Klauzula odpowiedzialności.  

Klauzula ograniczenia zasady proporcji.  

Klauzula płatności rat.  

Klauzula prolongaty zapłaty składki.  

Klauzula pro rata temporis.  

Klauzula przemieszczania pomiędzy lokalizacjami. 

Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie. 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia. 

Klauzula reprezentantów.  

Klauzula samolikwidacji drobnych szkód.  

Klauzula składowania. 

Klauzula 72 godzin.  

Klauzula stempla bankowego/pocztowego.   

Klauzula transportu. 

Klauzula tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji.  

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano- remontowych. 

Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży urządzeń zainstalowanych na zewnątrz budynku.  



Specyfikacja Warunków Zamówienia pn.: 
„Ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie” 
Nr sprawy 10/2022 

 
 

 
 

Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych i mechanicznych. 

Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia. 

Klauzula ubezpieczenia według wartości księgowej brutto.  

Klauzula warunków i taryf.  

Klauzula właściwości miejscowej sądu.  

Klauzula wynagrodzenia ekspertów.  

Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT.  

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Klauzula zgłaszania szkód.  

Klauzula zmian w miejscu szkody. 
 
Wykonawca dopuszcza możliwość zmiany przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych określenia 
przez Zamawiającego zadeklarowanych sum ubezpieczenia zawartych w załącznikach. 
 
Zakres opisany powyżej jako wymagany jest zakresem minimalnym. W odniesieniu do kwestii, 
które nie zostały uregulowane zapisami SWZ i zapisami oferty Wykonawcy, będą miały 
zastosowanie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).  

Jeżeli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od 
proponowanego w SIWZ to zostanie on włączony automatycznie do ochrony. Zapisy OWU z 
których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż wynikający z SWZ – nie będą one mieć 
zastosowania. 
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ROZDZIAŁ II 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EEI) 

1. Zakres ubezpieczenia   
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody materialne polegające na utracie, 
uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia na skutek nieprzewidzianej i niezależnej 
od ubezpieczającego/ubezpieczonego przyczyny, w szczególności:   

 działania człowieka, w tym niewłaściwego użytkowania, nieostrożności, 
zaniedbania, błędnej obsługi, celowego i świadomego zniszczenia przez osoby 
trzecie,  

 kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu (w tym graffiti),  
 działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, 

bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego,  
 działania wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, 

sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, powodzi, wilgoci, 
pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, cofnięcie 
cieczy,  

 działania wiatru, huraganu, lawiny, osunięcia się ziemi,  
 wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które 

ujawniły się dopiero po okresie gwarancji,  
 przepięcia w tym spowodowanego bezpośrednim i pośrednim uderzeniem 

pioruna,  
 indukcji,  
 innych ryzyk wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).  

 Z zastrzeżeniem włączeń określonych w OWU wykonawcy.  

Ubezpieczyciel pokrywa również udokumentowane koszty związane ze szkodami objętymi 
ochroną ubezpieczeniową a związane w szczególności z:   

 akcją ratowniczą,   
 uprzątnięciem pozostałości po szkodzie,   
 zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego 

bezpośredniego zagrożenia działaniem zdarzeń objętych ochroną 
ubezpieczeniową.   

Dla mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych wypłata odszkodowania nie powoduje 
zmniejszenia sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia, przy czym zniesienie 
konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie nie ma zastosowania do szkód całkowitych.  
 
Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie będące własnością lub będące w posiadaniu 
ubezpieczającego/ ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na 
ubezpieczającym/ubezpieczonym ciąży obowiązek zawarcia ubezpieczenia. 
W sytuacji przejścia własności z ubezpieczonego na ubezpieczającego na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu. 

 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również lampy i nośniki obrazu w urządzeniach 
fotokopiujących.  
Zakres ochrony obejmuje również upadek sprzętu.  
Ochroną obejmowany jest sprzęt elektroniczny (serwer) od 2016 roku. 
 
System ubezpieczenia: 

 sprzętu elektronicznego -  według sum stałych 
Sumę ubezpieczenia mienia stanowi jego wartość księgowa brutto/odtworzeniowa. 
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Oprogramowanie, licencje, koszty odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych – na 
pierwsze ryzyko według wartości odtworzeniowej. 
 
Definicja sprzętu elektronicznego (EEI) 
Za sprzęt elektroniczny, w tym sprzęt elektroniczny stacjonarny, sprzęt elektroniczny 
przenośny, należy rozumieć, każde mienie, które Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia na warunkach 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, a Wykonawca przyjął to mienie do ubezpieczenia. 
 

Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny (zgodnie z wykazem) – wg wartości 
księgowej brutto – sumy stałe – ZAŁĄCZNIK A3 

7.464,23 

Oprogramowanie, nośniki, bazy danych, koszty odtworzenia 
danych- według wartości odtworzeniowej na pierwsze ryzyko 

35.000,00 

Dodatkowe koszty działalności- proporcjonalne  10.000,00 

Dodatkowe koszty działalności- nieproporcjonalne 10.000,00 

Wykonawca dopuszcza możliwość zmiany przed wystawieniem polis ubezpieczeniowych 
określenia przez Zamawiającego zadeklarowanych sum ubezpieczenia zawartych w załącznikach. 

FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE 
Franszyza redukcyjna: 
Dla sprzętu stacjonarnego, przenośnego ( w przypadku jego zakupu), oprogramowania i licencji, 
kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych – 300,00 PLN 
Dla sprzętu przenośnego ( w przypadku jego zakupu), użytkowanego poza terenem lokalizacji 10% 
wartości szkody nie mniej niż 300,00 PLN i nie więcej niż 2.000,00 PLN  
Dodatkowe koszty działalności- proporcjonalne- 3 dni robocze 
Dodatkowe koszty działalności- nieproporcjonalne- 5% wartości szkody 
Pozostałe franszyzy i udziały własne – ZNIESIONE 
Franszyza integralna – BRAK 
 
 

KLAUZULE OBLIGATORYJNE      

Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia.   

Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia nabytego po zebraniu danych do SWZ.  

Klauzula braku regresu do pracownika.  

Klauzula katastrofy budowlanej. 

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy. 

Klauzula kradzieży zwykłej.  

Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie. 

Klauzula niezmienności stawek. 

Klauzula nowych lokalizacji.  

Klauzula odpowiedzialności.  

Klauzula ograniczenia zasady proporcji.  

Klauzula płatności rat.  
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Klauzula prolongaty zapłaty składki.  

Klauzula pro rata temporis.  

Klauzula przemieszczania pomiędzy lokalizacjami. 

Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie. 

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia. 

Klauzula reprezentantów.  

Klauzula samolikwidacji drobnych szkód. 

Klauzula 72 godzin.  

Klauzula składowania. 

Klauzula stempla bankowego/pocztowego.   

Klauzula tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji.  

Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano- remontowych. 

Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży urządzeń zainstalowanych na zewnątrz budynku.  

Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub jego części od szkód materialnych od daty dostawy.  

Klauzula ubezpieczenia sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych).  

Klauzula ubezpieczenia według wartości księgowej brutto.  

Klauzula warunków i taryf.  

Klauzula właściwości miejscowej sądu.  

Klauzula wynagrodzenia ekspertów.  

Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT.  

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. 

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Klauzula zgłaszania szkód.  

Klauzula zmian w miejscu szkody. 
 
Zakres opisany powyżej jako wymagany jest zakresem minimalnym. W odniesieniu do kwestii, 
które nie zostały uregulowane zapisami SWZ i zapisami oferty Wykonawcy, będą miały 
zastosowanie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).  

Jeżeli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od 
proponowanego w SIWZ to zostanie on włączony automatycznie do ochrony. Zapisy OWU z 
których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż wynikający z SWZ – nie będą one mieć 
zastosowania. 

DANE DO OCENY RYZYKA: 

Załączniki A1-A5, A10-A16 

WARUNKI DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ  
(dla części I) 

 

WARUNEK DODATKOWY - FAKULTATYWNY   

Klauzula aktów terrorystycznych.  
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Klauzula funduszu prewencyjnego.  

Klauzula inflacyjna. 

Klauzula kosztów wymiany wody w basenie.  

Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia.  

Klauzula szkód spowodowanych przez strajki, zamieszki i niepokoje społeczne. 

Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów.  

Warunek szczególny - zmiana poziomu franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie obligatoryjnym 
dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza do poziomu franszyzy kwotowej w wysokości 50.000,00 PLN w 
lokalizacji ZUO Różanna. 

Warunek szczególny- podwyższenie wysokości limitu odpowiedzialności wskazanego  w zakresie 
obligatoryjnym dla ryzyka pożar, wybuch, dym, sadza w lokalizacji ZUO Różanna  do wysokości 
7.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym. 

Warunek szczególny – podwyższenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia szkód 
elektrycznych i mechanicznych do poziomu 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie rozliczeniowym/polisowym. 

Warunek szczególny – podwyższenie limitu odpowiedzialności w klauzuli ubezpieczenia szkód 
powstałych w wyniku przepięcia do poziomu 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym. 
  

WARUNEK DODATKOWY – SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO  

Klauzula terminu oględzin.  

Klauzula dedykowanego likwidatora.  
 

CZĘŚĆ II 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ 
DZIAŁALNOŚCI I/ LUB POSIADANEGO MIENIA 

 

Okres ubezpieczenia 24 miesiące tj.  03.09.2022 r. – 02.09.2024r.  

podzielony na dwa 12 miesięczne okresy rozliczeniowo/polisowe: 

03.09.2022-02.09.2023- pierwszy okres rozliczeniowo/polisowy 

03.09.2023-02.09.2024 - drugi okres rozliczeniowo/polisowy 

 
Płatność składki: 
W ośmiu ratach płatnych w okresie ubezpieczenia, w tym: 
Cztery raty – płatne w pierwszym okresie rozliczeniowym / polisowym, 
Cztery raty – płatne w drugim okresie rozliczeniowym / polisowym, 
Terminy płatności zostaną uzgodnione z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia, przy 
wystawieniu polisy/polis ubezpieczeniowej/-ych. 
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1.Przedmiot i zakres ubezpieczenia: 

Ubezpieczenie obejmuje ochroną odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową , którą w 
myśl przepisów prawa ponosi Ubezpieczający/Ubezpieczony  w związku z prowadzeniem działalności  
i/lub  posiadaniem mienia wykorzystywanego w  działalności, z rozszerzeniem o produkt. 
Ochrona obejmuje również odpowiedzialność za straty, które poszkodowany poniósł a także utracone 
korzyści , które mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie wyrządzono. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody spowodowane wskutek rażącego 
niedbalstwa przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego . 
 
Za wypadek ubezpieczeniowy wystąpienie w okresie ubezpieczenia  szkody objętej ochroną  
ubezpieczeniową. 
Wypadkiem Ubezpieczeniowym jest wystąpienie w okresie ubezpieczenia szkody osobowej, 
rzeczowej lub czystej straty finansowej/ czystej szkody majątkowej  objętej ubezpieczeniem, za którą 
odpowiedzialność ponosi Ubezpieczony. 

 
Szkoda osobowa – śmierć́, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz utracone korzyści i inne straty 
będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.  
 
W razie wątpliwości uważa się, że szkoda osobowa wystąpiła w momencie, gdy poszkodowany po raz 
pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które były przyczyną roszczenia wobec 
Ubezpieczonego, także wtedy, gdy związek przyczynowy został stwierdzony później. 
 
Szkoda rzeczowa –zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia, a także utracone korzyści, które 
poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie zostało zniszczone, utracone lub uszkodzone jego mienie. 
Szkodą rzeczową są również inne straty będące następstwem zniszczenia, utraty lub uszkodzenia 
mienia przez poszkodowanego.  
Utrata mienia  oraz utrata możliwości korzystania z mienia  wynikająca z jej utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia  mienia jest traktowana jako szkoda rzeczowa. 
 
Czysta strata finansowa/ czysta szkoda majątkowa- szkoda nie mająca charakteru szkody 
rzeczowej ani osobowej/ nie wynikająca ze szkody rzeczowej  ani osobowej  (w tym utrata 
możliwości korzystania z rzeczy niebędąca wynikiem zniszczenia lub uszkodzenia). 
 
Ubezpieczona działalność : 
Zgodnie z KRS  ( załącznik A14)  w tym: 
• dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków dla ludności oraz przedsiębiorców, 
•  pobór i uzdatnianie wody, 
•  oczyszczanie ścieków, 
•  składowanie i unieszkodliwianie odpadów, 
• wykonywanie robót budowlano- - instalacyjnych (m.in. sieci wod- kan, drogi, parkingi, chodniki), 
•  mechaniczne zamiatanie ulic, 
•  zbieranie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, 
• składowanie i unieszkodliwianie odpadów, 
•  odzysk surowców z materiałów segregowanych, 
•  całoroczne utrzymanie dróg, w tym odśnieżanie,  zwalczanie śliskości , remonty, mechaniczne 
zamiatanie, 
•  zabiegi sanitarno- pielęgnacyjne – utrzymanie  zieleni miejskiej, 
•  administrowanie cmentarzami i targowiskami miejskimi na terenie Opoczna,  
•  sprzedaż detaliczna butli z gazem, 
•  usługi transportowe i wynajem sprzętu budowlanego, 
•  prowadzenie schroniska dla zwierząt,  
• Działalność obiektow sportowych (kryty basen), 
• Posiadanie instalacji fotowoltaicznych.  
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• posiadanie i użytkowanie nieruchomości, tj. oczyszczalni ścieków, siedziby przedsiębiorstwa, 
budynku ZUK, Targowiska Miejskiego (przy ul. Piotrowskiej i Al. Sportowej), cmentarzy 
(parafialny – ul. Moniuszki, komunalny – ul. Graniczna, komunalny przy ul. Rolnej w Opocznie, 
Komunalnego Składowiska Odpadów Różanna– Karwice (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów), 
stacjonarnej kontenerowej stacji paliw płynnych (olej napędowy) na potrzeby własne, a także 
stacjonarnych maszyn, urządzeń i instalacji w tym:  urządzeń oczyszczalni, targowiska miejskiego, 
komunalnego składowiska odpadów (Zakład Unieszkodliwiania Odpadów), sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody, hydroforni, studni głębinowych i przepompowni ścieków, 
krytej pływali „Opoczyńska Fala” ul. Biernackiego 4a, 26-300 Opoczno. 

  posiadanie i  użytkowanie urządzeń fotowoltaicznych  
PKD: 
36.00.Z -Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody  
38.21.Z – Usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,  
38.32.Z – Odzysk surowców,  
39.00.Z – Pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów)    
37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków  
38.11.z -  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne wywóz śmieci i odpadów  
42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad (Zakład Robót Drogowych) 
93 11 Z Działalność obiektów sportowych – Basen 
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje również do wysokości sumy gwarancyjnej odpowiedzialność za 
szkody m.in: 

 wyrządzone przez podwykonawców  i kontrahentów z prawem do regresu do sprawcy szkody 
oraz szkody wyrządzone podwykonawcom (bez konieczności przedstawienia wykazu 
podwykonawców i konieczności   dostarczenia umowy z podwykonawcą). 

 powstałe w nieruchomościach, z których Ubezpieczający/ Ubezpieczony korzysta na 
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej umowy nienazwanej o podobnym 
charakterze, 

 powstałe w związku z wynajmem mienia podmiotom trzecim, 

 powstałe po przekazaniu pracy ( produkt) lub usługi z tytułu nienależytego wykonania 
zobowiązania, 

 powstałe w urządzeniach i  instalacjach w tym podziemnych, 
 powstałe w następstwie awarii, działania, eksploatacji m.in. urządzeń wodociągowych, 

centralnego ogrzewania i kanalizacyjnych w tym cofnięcia cieczy w systemach 
kanalizacyjnych 

 powstałe wskutek posiadania i/lub używania sprzętu specjalistycznego i urządzeń (np. pojazdy 
wolnobieżne), 

 za szkody powstałe w związku z udziałem w targach, wystawach, konferencjach, szkoleniach, 
itp. 

 wynikając z posiadania i funkcjonowania urządzeń fotowoltaicznych, 
 z tytułu prowadzenia krytej pływalni, 

 z tytułu posiadania i użytkowania dróg wewnętrznych i parkingów,  

 za szkody spowodowane podczas prac załadunku, przeładunku i rozładunku z włączeniem 
odpowiedzialności za szkodę w ładunku (o ile nie stanowi on własności ubezpieczonego lub 
nie jest przeznaczony dla ubezpieczonego) z limitem 50.000,00 PLN, 
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 za szkody powstałe w środkach transportu osób trzecich parkowanych na terenie 
użytkowanym przez ubezpieczającego/ ubezpieczonego , 

 za szkody rozbiórkowe i wyburzeniowe, 

 spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej, 

 powstałe wskutek przeniesienia ognia, 

  z tytułu użytkowania młotów pneumatycznych, hydraulicznych i kafarów, 

 powstałe np. w związku z budową, przebudową, rozbudową, modernizacją czy konserwacją 
mienia własnego lub użytkowanego przez ubezpieczającego / ubezpieczonego, 

 z tytułu podróży służbowych, w tym poza terenem RP, 
 powstałe w związku z organizacją imprez niemających charakteru imprez masowych, 
 wyrządzone wspólnikom ubezpieczonego oraz spółkom w których ubezpieczający jest 

udziałowcem, wspólnikiem, akcjonariuszem, partnerem, komplementariuszem, 
 za szkody związane z  gromadzeniem, przechowywaniem, składowaniem  itp. substancji 

niebezpiecznych, 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za roszczenia 
regresowe zgłoszone mu z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były Osoby 
Trzecie, w następstwie wystąpienia objętej ubezpieczeniem szkody, za którą odpowiedzialność ponosi 
Ubezpieczony. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeśli roszczenia poszkodowanych z tytułu wypadku mającego 
miejsce w okresie ubezpieczenia zostaną zgłoszone przed upływem ustawowego terminu 
przedawnienia roszczeń.  
 
Zakres terytorialny: Terytorium RP oraz w przypadku szkód wyrządzonych przez pracowników 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podczas delegacji – Świat za wyjątkiem roszczeń dochodzonych 
przed sądem lub na podstawie prawa USA, Kanady, Australii, Meksyku, Nowej Zelandii i terytoriów 
pozostających pod ich jurysdykcją  chyba, że OWU wykonawcy nie wprowadzają ograniczenia 
terytorialnego dla delegacji służbowych. 
W odniesieniu do pracowników zostaje zniesiony regres wykonawcy, o ile szkoda nie została 
wyrządzona umyślnie. 
Wszelkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę niezależnie 
od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że powstały w chwili powstania 
pierwszej szkody (szkody seryjne). 
W przypadku szkody seryjnej udział własny lub franszyza redukcyjna mająca zastosowanie w umowie 
ubezpieczenia stosowana jest tylko i wyłącznie do pierwszej szkody lub roszczenia z serii.  
Trigger loss ocurance. 
Jeśli w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajduje się ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy 
z tytułu: 

 daty początkowej ( również w odniesieniu do produktu) 

 z tytułu posiadania, prowadzenia składowiska 
nie będzie ono miało zastosowania. 
 
Produkt wprowadzany do obrotu -woda, paliwo RDF 

2. Suma gwarancyjna (OC delikt, kontrakt, produkt): w okresie rozliczeniowym/polisowym wynosi: 

2.000.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki  
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AKTUALNY UBEZPIECZYCIEL -WIENER TU S.A. 

SZKODOWOŚĆ  
Zgodnie z załącznikiem A16 

16(a) – Zaświadczenie UNIQA TU S.A. 

16(b) – Zaświadczenie COMPENSA TU S.A. 

16(c) – Zaświadczenie WIENER TU S.A. 

PODLIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI W RAMACH SUMY GWARANCYJNEJ W 
OKRESIE ROZLICZENIOWYM/POLISOWYM ( poza wskazanymi powyżej) 

 

 DODATKOWE ROZSZERZENIA   PODLIMIT 
ODPOWIEDZIALNOŚCI W 
PLN W RAMACH SUMY 
GWARANCYJNEJ 

2.1 Odpowiedzialność cywilna najemcy rzeczy 
ruchomych obejmuje ochroną szkody powstałe w 
mieniu, z którego Ubezpieczający/ Ubezpieczony 
korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użyczenia lub innej umowy nienazwanej o podobnym 
charakterze. 
Włącza się do ochrony szkody w pojazdach z limitem 
do 50.000,00 PLN (za wyjątkiem pojazdów 
podlegających rejestracji)  

do wysokości sumy gwarancyjnej 

2.2 
 

Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu 
przedostawania się substancji niebezpiecznych do 
powietrza, wody lub gruntu 
Ochrona obejmuje również szkody związane z 
wypadkiem komunikacyjnym, a także koszty związane 
z usunięciem i utylizacją zanieczyszczeń. 
Jeśli  w OWU Wykonawcy znajdują się  odnoszące się 
do odpowiedzialności Wykonawcy o ile stwierdzenie 
szkody nastąpiło w ciągu 72 h od momentu zaistnienia 
zdarzenia szkodowego to limit czasowy zostaje 
zastąpiony limitem 168 h . 

do wysokości sumy gwarancyjnej 

2.3 
 
 
 

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność 
za  szkody poniesione przez pracowników 
ubezpieczającego/ ubezpieczonego  
(niezależnie od formy zatrudnienia , będące 
następstwem wypadku  przy pracy. 
Zakres ochrony rozszerzony zostaje o szkody rzeczowe 
powstałe w mieniu pracowników do wysokości limitu 
w OC pracodawcy, w tym w pojazdach mechanicznych 
( limit 50.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w 
rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym).  

1.000.000,00  

2.4 OC wzajemne, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje do wysokości sumy gwarancyjnej  
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odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
podwykonawcom przez Ubezpieczonego (bez wymogu 
podawania wykazu podmiotów ubezpieczonych) o ile 
podwykonawca zgodnie z OWU  nie jest traktowany 
jako osoba trzecia . 

2.5 Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w 
mieniu stanowiącym przedmiot obróbki, naprawy 
lub innych czynności w ramach wykonywanych 
usług  

1.000.000,00 
Z zastrzeżeniem  podlimitu dla 

szkód w wartościach pieniężnych w 
wysokości 100.000,00   

 2.6 Odpowiedzialność cywilna za szkody w rzeczach 
znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub 
kontrolą Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego 

2.7 OC za szkody polegające na utracie, zaginięciu lub 
zniszczeniu dokumentów powierzonych 
Ubezpieczonemu 

100.000,00  

2.8 OC  z tytułu czystych strat  finansowych/ czystych 
szkód majątkowych  

500.000,00 

2.9 OC za szkody z tytułu całorocznego utrzymania 
dróg w granicach Gminy Opoczno. Świadczone 
usługi, m.in. m.in. utrzymanie dróg (tj. wykonywanie 
robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 
zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i 
wygody ruchu, w tym także odśnieżanie i zwalczanie 
śliskości zimowej), sprzątanie dróg oraz pasa 
przydrożnego, zieleni przydrożnej, chodników i placów, 
parkingów. 
Zakres ubezpieczenia nie wyłącza odpowiedzialności za 
szkody wyrządzone w karoserii i oszkleniu pojazdów 

do wysokości sumy gwarancyjnej 

2.10 OC za szkody powstałe w wyniku zalania wskutek 
nieszczelności dachów, stropów, rynien, pionów 
deszczowych, złączy płyt, wobec osób trzecich 

200.000,00 

2.11 OC z tytułu  szkód spowodowanych wibracjami, 
drganiami, osiadaniem gruntu, osunięciem ziemi lub 
osłabieniem elementów nośnych 

500.000,00 

2.12 OC za szkody poniesione przez producenta 
produktu finalnego z powodu wadliwości produktów 
dostarczonych przez ubezpieczonego 

500.000,00 

2.13 OC za szkody wynikłe z powolnego i długotrwałego 
działania  jakiegokolwiek czynnika   o ile czynnik 
który wpływa na otoczenie w sposób ciągły  
prowadzi do szkody nagłej i niespodziewanej  

500.000,00  

2.14 OC z tytułu naruszenia przepisów z zakresu danych 
osobowych  

100.000,00 

2.15  Klauzula kar umownych ( w brzmieniu wykonawcy) 500.000,00 

2.16 Klauzula zarządzenia tymczasowego sądu o 
zabezpieczeniu roszczenia o naprawieniu szkody (w 
brzmieniu wykonawcy) 

200.000,00 
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2.17 OC za szkody rzeczowe w produkcie lub 
przedmiocie wykonanej pracy lub usługi powstałe po 
ich przekazaniu w użytkowanie odbiorcy, w sytuacji, 
gdy szkoda powstała podczas prowadzenia prac lub 
usług wynikających z zobowiązań z tytułu gwarancji 
lub rękojmi dotyczących danego produktu lub 
przedmiotu wykonanej pracy lub usługi, prac lub usług 
dodatkowych/naprawczych wykonywanych na 
przekazanym produkcie lub przedmiocie prac lub usług, 
albo prac lub usług wykonywanych w ramach innego 
kontraktu, niż kontrakt na prace lub usługi, których 
przedmiot został uszkodzony lub zniszczony. Ochrona 
ubezpieczeniowa, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, nie obejmuje szkód, których 
przyczyna tkwi w samym produkcie lub przedmiocie 
wykonanej pracy lub usługi. 

do wysokości sumy gwarancyjnej 

2.18 Odpowiedzialność  cywilna z tytułu przeniesienia 
chorób zakaźnych  i zakażeń 
 

do wysokości sumy gwarancyjnej 
w tym sublimit dla szkód 

spowodowanych przez COVID i 
inne pandemie  300.000,00 PLN 

 
FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE  
Franszyza redukcyjna dla klauzuli: 
Czystych Strat Finansowych –  10% nie mniej niż 1.000,00 PLN  
OC za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego z powodu wadliwości produktów 
dostarczonych przez ubezpieczonego - 10% nie mniej niż 2.000,00 PLN  
dla klauzuli odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu przedostawania się substancji 
niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu-  2.000,00 PLN 
OC za szkody powstałe podczas prac rozbiórkowych i wyburzeniowych - 10% nie mniej niż 2.000,00 
PLN 
OC z tytułu  szkód spowodowanych wibracjami, drganiami, osiadaniem gruntu, osunięciem ziemi lub 
osłabieniem elementów nośnych -10% nie mniej niż 1.000,00 PLN 
za szkody związane  gromadzeniem, przechowywaniem, składowaniem, itp. substancji 
niebezpiecznych  -  10% ia nie mniej niż 5.000,00 PLN 
OC z tytułu naruszenia przepisów  o ochronie danych osobowych - 1.000,00 PLN 
w klauzuli kar  umownych – brak franszyzy redukcyjnej 
w  klauzuli zarządzenia tymczasowego sądu o zabezpieczeniu roszczenia o naprawieniu szkody- brak 
franszyzy redukcyjnej 
OC pracodawcy- dla szkód rzeczowych- 500,00 PLN 
w pozostałych szkodach rzeczowych-  1.000,00 PLN  
w szkodach osobowych – brak franszyzy redukcyjnej 
udziały własne oraz pozostałe franszyzy – ZNIESIONE 
 

DANE DO OCENY RYZYKA: 

Załączniki A4-A5, A10-A12, A14, A16 
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KLAUZULE OBLIGATORYJNE 

Klauzula braku regresu do pracownika. 

Klauzula odpowiedzialności. 

Klauzula płatności rat.   

Klauzula prolongaty zapłaty składki.  

Klauzula pro rata temporis.  

     Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.   

Klauzula stempla bankowego/pocztowego.  

Klauzula warunków i taryf.  

Klauzula właściwości miejscowej sądu.  

 
Zakres opisany powyżej jako wymagany jest zakresem minimalnym. W odniesieniu do kwestii, 
które nie zostały uregulowane zapisami SWZ i zapisami oferty Wykonawcy, będą miały 
zastosowanie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).  

Jeżeli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od 
proponowanego w SIWZ to zostanie on włączony automatycznie do ochrony. Zapisy OWU z 
których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż wynikający z SWZ – nie będą one mieć 
zastosowania. 

  

WARUNKI DODATKOWE  ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY 
UBEZPIECZENIOWEJ (dla części II) 

 

WARUNEK  DODATKOWY - FAKULTATYWNY   

Klauzula funduszu  prewencyjnego. 

Warunek szczególny- zmiana  poziomu franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie obligatoryjnym w 
odniesieniu do klauzuli  odpowiedzialności za szkody poniesione przez producenta produktu finalnego z 
powodu wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczonego na   franszyzę kwotową 2.000,00 
PLN. 

Warunek szczególny-  podwyższenie limitu odpowiedzialności , określonego w zakresie obligatoryjnym  
w odniesieniu do  odpowiedzialności cywilnej   z tytułu naruszenia przepisów o ochronie  danych 
osobowych do wysokości 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie 
rozliczeniowym/polisowym . 

Warunek szczególny-  zmiana  poziomu franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie obligatoryjnym w 
odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej   z tytułu naruszenia przepisów o ochronie  danych 
osobowych  na franszyzę kwotową 500,00 PLN  

Warunek szczególny- zmiana  poziomu franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie obligatoryjnym w 
odniesieniu do klauzuli odpowiedzialności za szkody z tytułu przedostawania się substancji 
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niebezpiecznych do powietrza, wody lub gruntu na  franszyzę kwotową 1.000,00 PLN  

Warunek szczególny- zmiana  poziomu franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie obligatoryjnym w 
odniesieniu do odpowiedzialności za szkody związane z gromadzeniem, przechowywaniem, 
składowaniem  itp. substancji niebezpiecznych na franszyzę kwotową 3.000,00 PLN. 

Warunek szczególny - zmiana  poziomu franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie obligatoryjnym w 
odniesieniu do OC z tytułu  szkód spowodowanych wibracjami, drganiami, osiadaniem gruntu, 
osunięciem ziemi lub osłabieniem elementów nośnych, na franszyzę kwotową w wysokości 500,00 PLN. 

Warunek szczególny- zniesienie franszyzy redukcyjnej wskazanej w zakresie obligatoryjnym dla 
pozostałych szkód . 

 

WARUNEK DODATKOWY   - SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO  

Klauzula dedykowanego likwidatora. 

 

 

CZĘŚĆ III 

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU  

Okres ubezpieczenia 24 miesiące tj.  30.09.2022 r. – 29.09.2024r.  

podzielony na dwa 12  miesięczne okresy rozliczeniowo/polisowe: 

30.09.2022-29.09.2023- pierwszy okres rozliczeniowo/polisowy 

30.09.2023-29.09.2024- drugi okres rozliczeniowo/polisowy 

 
Płatność składki: 
W ośmiu ratach płatnych w okresie ubezpieczenia, w tym: 
Cztery raty – płatne w pierwszym okresie rozliczeniowym / polisowym, 
Cztery raty – płatne w drugim okresie rozliczeniowym / polisowym, 
Terminy płatności zostaną uzgodnione z Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia, przy 
wystawieniu polisy/polis ubezpieczeniowej/-ych. 
 
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność ubezpieczonego, który w wyniku prowadzonej 
działalności lub posiadanego mienia może spowodować ryzyko skażenia środowiska lub szkodę w 
środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 
ich naprawie (Dz.U.2007 Nr 75 poz. 493 ze zmian.). 

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w środowisku lub ryzyko skażenia 
środowiska w związku z posiadaniem mienia i prowadzeniem działalności przez Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów (Różanna 98), w tym  m.in. z obróbką i usuwaniem odpadów innych niż 
niebezpieczne, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów , działalnością transportową  oraz w 
związku z posiadaniem,  prowadzeniem i zarządzaniem składowiskiem odpadów . 

Zakres rozszerzony również  o szkody powstałe w związku z posiadaniem i prowadzeniem krytej 
pływalni „Opoczyńska Fala”. 
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Zakres ochrony obejmuje odpowiedzialność cywilną i  administracyjną. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu roszczeń lub szkód, które zostaną zgłoszone 
podczas trwania okresu ubezpieczenia lub dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń o ile będzie on 
mieć zastosowanie. 

W przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących odpowiedzialnością  wykonawcy  pokryje on 
zobowiązania zamawiającego w przypadku  o którym mowa w art.131 ust 4  ustawy o odpadach , na 
rzecz organu o którym mowa w artykule 129 ust.1 ustawy o odpadach  na warunkach SWZ  i 
ogólnych warunków ubezpieczenia wykonawcy. 

Miejsce prowadzenia działalności związanej ze wskazaną powyżej działalnością: 

Różanna 98, 26-300 Opoczno Zakład Unieszkodliwiana Odpadów - Składowisko  

Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala” ul. Biernackiego 4a, 26-300 Opoczno 

 

(część zrekultywowana to tzw. ,, stara kwatera" i takie nazewnictwo jest używane w instrukcji 
eksploatacji składowiska. Część eksploatowana to nowa niecka, która podzielona jest na dwie 
kwatery. Całe składowisko czyli stara i nowa część znajduje się na następujących działkach: 

705,836,837,838,839,840,841,842,843,844,845,846,847,848,849,850,851,852,853,854,855,856,857,8
58,859,860,861,862,1/1,1/2,1/3,4/1,4/2,4/3,15/1,15/2,15/3,20,21,17/3,17/4,17/5,17/6,17/7,17/8,5/1,5/2,
5/3,761/1,761/2,761/3,8/1,8/2,8/3,766/1,766/2,766/3,29/1,29/2). 

Decyzje posiadane przez Klienta: 
 Decyzja Nr PZ/36/10 z dnia 15 listopada 2010 r w sprawie pozwolenia zintegrowanego (znak 

RO.VI-KK/66151/36/10) 
 Pozwolenie zintegrowane oraz decyzje zmieniające znajdują się pod poniższym linkiem  
https://pgkopoczno.pl/decyzje-i-pozwolenia-zuo/ .  

 Decyzja nr RŚVI.7241.33.2014.IW z dnia 8 czerwca 2015 r. o wysokości zabezpieczenia 
roszczeń na składowisko (ZAŁĄCZNIK A8) 

 

Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność określoną w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia wykonawcy w tym między innymi: 

 odpowiedzialność za szkody wynikłe z działań nagłych, ale również za szkody będące 
następstwem zdarzeń powolnych i stopniowych, 

 odpowiedzialność za szkody w środowisku w gruntach, 

 odpowiedzialność za szkody w środowisku bez ograniczenia do szkód będących następstwem 
emisji, 

 odpowiedzialność za szkody w mieniu i na osobie poniesione przez osoby trzecie będące 
następstwem zanieczyszczenia środowiska / emisji wynikających z emisji rozpoczętej po dacie 
retroaktywnej i powstałej w wyniku ubezpieczonej działalności 

 odpowiedzialność za zgłoszone tytułem regresu koszty działań naprawczych  
i zapobiegawczych zgłoszone ubezpieczonemu przez osoby trzecie, 

 odpowiedzialność za szkody w chronionych gatunkach i siedliskach przyrodniczych, 
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 czyste straty finansowe będące skutkiem emisji polegające na utracie możliwości korzystania z 
rzeczy, 

 koszty działań naprawczych oraz zapobiegawczych w celu uniknięcia lub zminimalizowanie 
efektów emisji poniesione przez osoby trzecie 

 koszty obrony prawnej, koszty procesowe i inne koszty w celu ustalenia wysokości szkody i 
zakresu odpowiedzialności ubezpieczonego/ubezpieczającego, 

 szkody powstałe wskutek transportu odpadów lub produktów (transport własny i obcy / transport 
realizowany na terenie RP),  

 koszty oczyszczania wynikające z emisji, która przedostanie się poza składowisko odpadów, 

 szkody i roszczenia wynikające z posiadania zbiorników naziemnych i podziemnych , 
 szkody będące wynikiem rażącego niedbalstwa ubezpieczonego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie z tytułu roszczeń lub szkód, które zostaną zgłoszone 
podczas trwania okresu ubezpieczenia lub dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń o ile będzie on 
mieć zastosowanie. 

DATA  CIĄGŁOŚCI/ DATA POCZĄTKOWA/DATA RETROAKTYWNA - data wskazująca 
czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do momentu wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku bądź emisji - 30.09.2019  

Definicja emisji –– zgodnie z ogólnymi warunkami Wykonawcy w tym m.in.: uwolnienie, 
rozproszenie, wyciek jakichkolwiek stałych, ciekłych, gazowych lub termicznych środków 
drażniących lub zanieczyszczających powodujących zanieczyszczenie lub skażenie ziemi w tym 
powierzchni ziemi, atmosfery lub jakiegokolwiek lub jakiegokolwiek strumienia rzeki czy zbiornika 
wodnego, włączając wody gruntowe. 

Zakres nie dotyczy zabezpieczenia roszczeń zgodnie z art. 48A ustawy o odpadach.Dodatkowy termin 
zgłaszania roszczeń 24 miesiące po zakończeniu umowy ubezpieczenia  

Zakres terytorialny: Europa, chyba że ogólne warunki ubezpieczenia nie wprowadzają ograniczenia 
terytorialnego do RP. 

Dla działalności transportowej -  RP 

Suma gwarancyjna: 700.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia / na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe, w tym 200.000,00 PLN  na Zakład  

Ubezpieczyciel 30.09.2019-29.09.2020 CHUBB  EUROPEAN GROUP SE Oddział w Polsce  
30.09.2020-29.09.2022- STU ERGO HESTIA S.A. 
 
SZKODOWOŚĆ  
Zgodnie z załącznikiem A17 
 
FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE 
Udział własny– 8.000,00 PLN  
Franszyza integralna i franszyza redukcyjna – ZNIESIONE 

 

DANE DO OCENY RYZYKA: 

Załączniki A4-A13, A15, A17 
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KLAUZULE OBLIGATORYJNE 

Klauzula braku regresu do pracownika. 

Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

Klauzula płatności rat.  

Klauzula prolongaty zapłaty składki. 

Klauzula pro rata temporis. 

Klauzula stempla bankowego/pocztowego. 

Klauzula właściwości miejscowej sądu. 

 
Zakres opisany powyżej jako wymagany jest zakresem minimalnym. W odniesieniu do kwestii, 
które nie zostały uregulowane zapisami SWZ i zapisami oferty Wykonawcy, będą miały 
zastosowanie zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).  

Jeżeli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od 
proponowanego w SIWZ to zostanie on włączony automatycznie do ochrony. Zapisy OWU z 
których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż wynikający z SWZ – nie będą one mieć 
zastosowania. 

Wykonawca potwierdza, że ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie roszczeń i pokrywa 
odpowiedzialność zarządzającego składowiskiem zgodnie z art.125 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku w 
rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
w związku z prowadzeniem składowiska. 
 
WARUNKI DODATKOWE ROZSZERZAJĄCE OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ  
(dla części  III) 
 

WARUNEK DODATKOWY   -   FAKULTATYWNY 

Klauzula dodatkowego terminu zgłaszania roszczeń.  

Klauzula funduszu prewencyjnego. 

Klauzula kosztów przerwy w działalności. 

Klauzula kosztów zarządzania w sytuacjach kryzysowych. 

Klauzula warunków i taryf. 

Warunek szczególny – obniżenie poziomu udziału własnego wskazanego w zakresie obligatoryjnym do 
poziomu  6.000,00 PLN. 

Warunek szczególny- zmiana daty retroaktywnej określonej w zakresie obligatoryjnym na 30.09.2017r. 
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WARUNEK DODATKOWY – SERWISU POSPRZEDAŻOWEGO  

Klauzula dedykowanego likwidatora. 

Klauzula terminu oględzin.  

 

 

ZAŁĄCZNIKI  

I ZAŁĄCZNIK A1-A3 -  Wykaz Środków Trwałych 

II ZAŁĄCZNIK A4 – Informacje o Zamawiającym 

III ZAŁĄCZNIK A5 – Raport oceny ryzyka 

IV ZAŁĄCZNIK A6 – Arkusz oceny ryzyka dot. szkód środowiskowych 

V ZAŁĄCZNIK A7 -  WYNIKI BADAŃ Z PIEZOMETRÓW 

VI 
ZAŁĄCZNIK A8 - Decyzja nr RŚVI.7241.33.2014.IW z dnia 8 czerwca 2015 r. o 
wysokości zabezpieczenia roszczeń na składowisko 

VII ZAŁĄCZNIK A9 – Plan składowiska 

VIII ZAŁĄCZNIK A 10-  Treść klauzul obligatoryjnych  

IX ZAŁĄCZNIK A11 – Treść klauzul dodatkowych fakultatywnych  

X ZAŁĄCZNIK A12 – Treść klauzul dodatkowych serwisu posprzedażowego 

XI ZAŁĄCZNIK A13 – Operaty przeciwpożarowe wraz z postanowieniami PSP, w tym: 

13(a) – Operat przeciwpożarowy ZUO Różanna 

13(b) – Postanowienie PSP - ZUO Różanna 

13(c) – Operat przeciwpożarowy Oczyszczalnia 

13(d) – Postanowienie PSP - Oczyszczalnia 

XII ZAŁĄCZNIK A14 - KRS 

XIII ZAŁĄCZNIK A15 – Plan ZUO Różanna, w tym: 

15(a) - Plan ZUO obiekty z 2011 r – część I 

15(b) – Plan ZUO obiekty dobudowane w 2015 – część II 

XVII ZAŁĄCZNIK A16 – Szkodowość dot. ubezpieczenia mienia, w tym: 

16(a) – Zaświadczenie UNIQA TU S.A. 

16(b) – Zaświadczenie COMPENSA TU S.A. 

16(c) – Zaświadczenie WIENER TU S.A. 



  
 

Strona 25 z 25 

 

Strona 25 z 25 

XVIII ZAŁĄCZNIK A17 – Szkodowość dot. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
szkód w środowisku 

Zaświadczenie STU ERGO HESTIA S.A. 

 

 


