
SIWZ TOM III Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia 

I. DANE O UBEZPIECZAJĄCYM / UBEZPIECZONYM 

Pełna Nazwa Jednostki  Jarocińskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. 

Adres ( ulica i nr domu) Ul. Zaciszna 5 

Miejscowość i kod 63-200 Jarocin 

NIP 617-19-88-984 

Regon 251037520 

Rok rozpoczęcia działalności 2001 

Liczba pracowników 22 osoby 

Obrót 
w 2019 r.:                   ok. 6,9 mln PLN 

planowany w 2020 r.: ok. 6,0 mln PLN 

Rodzaj prowadzonej działalności 

wiodąca: 

− świadczenie usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie 

Gminy Jarocin 

pozostałe: 

− wynajem powierzchni reklamowej na autobusach, w autobusach 

− obsługa administracyjna na rzecz Trans Pegaz Sp. z o.o. 

− wynajem pomieszczeń warsztatowych wraz z pomieszczeniem    

sanitarno-socjalnym i placem manewrowym na rzecz Trans Pegaz    

Sp. z o.o. 

− usługa wynajmu autobusów dla Trans Pegaz Sp. z o.o. 

− wynajem powierzchni parkowania 

Pozostałe lokalizacje prowadzenia 

działalności 

Punkty sprzedaży biletów: 

- Jarocin, ul. Kasztanowa 18 (FHU Beata Borkiewicz) 

Miejsce ubezpieczenia  
Gmina Jarocin + trasy linii autobusowych  

(wg wykazu przystanków) 

 

 

Pełna Nazwa Jednostki  TRANS PEGAZ SP. Z O. O. 

Adres ( ulica i nr domu) Ul. Zaciszna 5 

Miejscowość i kod 63-200 Jarocin 

NIP 617 22 08 132 

Regon 363492654 

Rok rozpoczęcia działalności 2016 



Liczba pracowników  36 osób 

Obrót 
w 2019 r.:                   ok. 3,9 mln PLN 

planowany w 2020 r.: ok. 3,0 mln PLN 

Rodzaj prowadzonej działalności 

− świadczenie usług komunikacyjnych (wycieczki, przewozy 

okolicznościowe i przewozy pracownicze krajowe i zagraniczne – 

wyjazdy zagraniczne), 

− świadczenie usługi przewozów szkolnych, 

− świadczenie usługi komunikacji publicznej, 

− świadczenie usługi przewozów osób niepełnosprawnych 

− świadczenie usług warsztatowych, naprawczych i serwisowych  

− wykonywanie wiat przystankowych 

− sprzątanie pomieszczeń 

Miejsce ubezpieczenia  

Jarocin 

(zakres terytorialny działalności: RP + Niemcy, Czechy, Dania, 

Norwegia, Szwecja) 

SZKODOWOŚĆ 

Szkodowość w okresie  

01.02.2018 – 30.11.2020 

(wartość wypłaconych 

odszkodowań) 

Ubezpieczenie majątku: 

01.02.2018 – 31.01.2019 

21 szkód o łącznej wartości 5 825,03 PLN 

 

01.02.2019 – 31.01.2020 

28 szkód o łącznej wartości 20 059,49 PLN 

 

01.02.2020 – 30.11.2020 

26 szkód o łącznej wartości 18 412,90 PLN 

 

 

Ubezpieczenia komunikacyjne: 

01.02.2018 – 31.01.2019 

30 szkód AC o łącznej wartości 145 841,00 PLN 

 9 szkód OC o łącznej wartości   14 585,00 PLN 

 

01.02.2019 – 31.01.2020 

26 szkód AC o łącznej wartości 119 384,00 PLN 

 7 szkód OC o łącznej wartości   46 885,00 PLN 

 

01.02.2020 – 30.11.2020 

8 szkód AC o łącznej wartości   30 870,00 PLN 

2 szkody OC o łącznej wartości 97 598,00 PLN 

 

  



II. WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla Części Zamówienia nr 1 ubezpieczenie floty, majątku i interesu majątkowego  

JAROCIŃSKICH LINII AUTOBUSOWYCH Sp. z o.o. 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Budynki (wg wykazu nr 1) 2 349 000,00 

2 Wiaty przystankowe (wg wykazu nr 2) 84 000,00 

3 Budowle 100 000,00 

4 Mienie niskocenne – wyposażenie 50 000,00 

5 Maszyny, urządzenia, wyposażenie 700 000,00 

6 Gotówka w kasie 20 000,00 

 Razem: 3 283 000,00 

 

 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie niskocenne 50 000,00 

2 Gotówka w kasie, w lokalu, w transporcie 20 000,00 

 Razem: 70 000,00 

   

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki  

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia  

w PLN 

1 OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia 500 000,00 

 OC za czyste straty finansowe – podlimit  100 000,00 

 OC pracodawcy - podlimit  300 000,00 

 
OC za szkody w związku z wynajmowaniem ruchomości / 

nieruchomości – podlimit  
200 000,00 

  500 000,00 

   

4. Ubezpieczenie komunikacyjne  

L.p. 

Przedmiot ubezpieczenia  

(26 pojazdów wg wykazu nr 3a) 

Suma ubezpieczenia  

w PLN 

1 Ubezpieczenie OC  min. ustawowa 

2 Ubezpieczenie AC  6 755 226,35 

3 Ubezpieczenie NNW  10 000 / osobę 

 
dla Części Zamówienia nr 2 ubezpieczenie floty, majątku i interesu majątkowego  

TRANS PEGAZ SP. Z O.O. 

1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 

w PLN 



1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie,  150 000,00 

2 Mienie niskocenne – wyposażenie 20 000,00 

3 Środki obrotowe (towary materiały zapasy) 50 000,00 

4 Gotówka w kasie 30 000,00 

 Razem: 250 000,00 

 

2. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie niskocenne 15 000,00 

2 Środki obrotowe (towary materiały zapasy) 15 000,00 

3 Gotówka w kasie, w lokalu, w transporcie 30 000,00 

 Razem: 60 000,00 

   

3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 

Suma ubezpieczenia  

w PLN 

1 OC z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia 500 000,00 

 OC za czyste straty finansowe – podlimit  100 000,00 

 OC pracodawcy - podlimit  300 000,00 

 
OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usług 

– podlimit  
200 000,00 

 OC najemcy ruchomości / nieruchomości 200 000,00 

  500 000,00 

   

4. Ubezpieczenie komunikacyjne  

L.p. 

Przedmiot ubezpieczenia  

(23 pojazdy wg wykazu nr 3b) 

Suma ubezpieczenia  

w PLN 

1 Ubezpieczenie OC  min. ustawowa 

2 Ubezpieczenie AC 1 482 672,23 

3 Ubezpieczenie NNW  15 000 / osobę 

 
 



Wykaz nr 1 

Budynki 

Lp. Adres Opis techniczny 
Powierzchnia 

użytkowa (m2) 

Suma ubezpie-

czenia w PLN wg 

wartości 

odtworzeniowej 

1 

Ul. 

Zaciszna 5, 

63-200 

Jarocin 

Budynek administracyjno – warsztatowo – 

socjalny wykonany w technologii tradycyjnej, 

murowany, bez podpiwniczenia, z dachem 

płaskim (w części warsztatowej świetlik z 

tworzywa sztucznego). Budynek  o fundamentach 

żelbetowych, ścianach wewnętrznych i 

zewnętrznych wykonanych z materiałów 

ceramicznych, ocieplony styropianem; stropy z 

płyty żelbetowej korytkowej i wiązarach 

stalowych; pokrycie dachu: papa, stolarka 

otworowa metalowa, okienna PCV biała, 

posadzki betonowe obłożone różnymi 

materiałami wykończeniowymi, tynki wewnętrzne 

i zewnętrzne cementowo-wapienne, instalacje: 

energia elektryczna, woda, kanalizacja 

sanitarna/deszczowa, telefoniczna, c.o. 

(kotłownia gazowa), wentylacyjno-nawiewna, 

instalacja sprężonego powietrza, monitoring 

791,60  2 304 000,00 

2 

Ul. 

Zaciszna 5, 

63-200 

Jarocin  

Budynek portierni. Budynek 

jednokondygnacyjny murowany, dach płaski kryty 

papą, posadzka betonowa, instalacje:, 

wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. 

Ogrzewanie elektryczne. 

17 30 000,00 

3 

Ul. 

Zaciszna 5, 

63-200 

Jarocin  

Wiata gospodarcza - obiekt jest bez ścian, dach 

z blachy falistej wsparty na słupach 
 15 000,00 

    Razem: 2 349 000,00 

 

 

 

 

 



Wykaz nr 2 

Wiaty przystankowe 

Lp. Adres przystanku Nazwa przystanku 
Nr 

przystanku 

Suma ubezpieczenia 

w PLN 

1 Jarocin, Wojska Polskiego 
Jarocin, Wojska Polskiego 

pawilon 
19 6 000,00 

2 Jarocin, Wojska Polskiego 
Jarocin, Wojska Polskiego 

pawilon 
20 6 000,00 

3 
Jarocin, Al. Niepodległości 

cmentarz 

Jarocin, Al. Niepodległości 

cmentarz 
59 6 000,00 

4 
Bachorzew, ul Nowy Świat 

szkoła 
Bachorzew szkoła 10 6 000,00 

5 Radlin Radlin PKP 2 6 000,00 

6 Mieszków, ul Dworcowa Mieszków WOK 6 6 000,00 

7 Jarocin, ul Żerkowska, Krucza Jarocin, ul Żerkowska Krucza 4 6 000,00 

8 
Wilkowyja, ul Powstańców 

Wlkp 
Wilkowyja II 11 6 000,00 

9 Radlin Radlin n/ż 2 6 000,00 

10 Hilarów Hilarów wieś 1 6 000,00 

11 Witaszyce, ul Kolejowa Witaszyce cukrownia 1 6 000,00 

12 Potarzyca, ul Wyzwolenia Potarzyca sala 1 6 000,00 

13 Kąty Kąty 1 6 000,00 

14 
Jarocin , ul. Moniuszki - 

Dworzec 
Jarocin Dworzec   6 000,00 

    
84 000,00 

 



Wykaz nr 3a 

Pojazdy JLA Sp. z o.o. 

L.p 
Rodzaj 

pojazdu 

Numer 

rej. 
Marka Rokprod. 

Suma 

ubezpieczenia 
Po.silnika l.miejsc 

Zakres 

ubezpieczenia 

Zakres 

terytor. 

1 Autobus PJA29UA 
Irisbus 

Crossway 
2008 97 499,85 7790 35+80+1 OC,AC,NNW RP 

2 Autobus PJA27UA 
Irisbus 

Crossway 
2008 97 499,85 7790 35+80+1 OC,AC,NNW RP 

3 Autobus PJA28UA 
Irisbus 

Crossway 
2008 97 499,85 7790 35+80+1 OC,AC,NNW RP 

4 Autobus PJA21RM 
Cacciamali 

Tema  
2008 64 340,97 7790 37+3+1 OC,AC,NNW RP 

5 Autobus PJA24UX 
Irisbus 

Citelis 
2008 114 720,00 7790 30+70+1 OC,AC,NNW RP 

6 Autobus PJA25UX 
Irisbus 

Citelis 
2008 114 720,00 7790 30+70+1 OC,AC,NNW RP 

7 Autobus PJA03VC 
Cacciamali 

Urbanino 
2008 59 082,25 3000 13+25+1 OC,AC,NNW RP 

8 

Specjalny 

– 

sklep/bar 

PJA06VC 
Cacciamali 

Urbanino 
2008 59 082,25 3000 1 OC,AC,NNW RP 

9 Autobus PJA91VS 
Cacciamali 

Urbanino 
2009 78 776,33 3000 13+25+1 OC,AC,NNW RP 

10 Autobus PJA41YY 

Irisbus 

SFR 

Crossway 

12 LEM 

2010 149 275,00 7790 32+84+2 OC,AC,NNW RP 

11 Autobus PJA39YY 

Irisbus 

SFR 

Crossway 

12 LEM 

2010 149 275,00 7790 32+84+2 OC,AC,NNW RP 

12 Autobus PJA42YY 

Irisbus 

SFR 

Crossway 

12 LEM 

2010 149 275,00 7790 32+84+2 OC,AC,NNW RP 

13 Autobus PJA43YY 

Irisbus 

SFR 

Crossway 

12 LEM 

2010 149 275,00 7790 32+84+2 OC,AC,NNW RP 

14 Autobus PJA46YY 

Irisbus 

SFR 

Crossway 

12 LEM 

2010 149 275,00 7790 32+84+2 OC,AC,NNW RP 

15 Autobus PJAGK57 
Irisbus 

Crossway 
2011 208 500,00 5880 32+84 OC,AC,NNW RP 

16 Autobus PJAGK58 
Irisbus 

Crossway 
2011 208 500,00 5880 32+84 OC,AC,NNW RP 

17 Autobus PJALE37 
Solaris 

Urbino 10  
2012 313 740,00 6692,4 22+55 OC,AC,NNW RP 

18 Autobus PJALE35 
Solaris 

Urbino 10  
2012 313 740,00 6692,4 22+55 OC,AC,NNW RP 

19 Autobus PJALE36 
Solaris 

Urbino 12 
2012 325 500,00 6692,4 29+70 OC,AC,NNW RP 



20 Autobus PJALE38 
Solaris 

Urbino 12 
2012 325 500,00 6692,4 29+70 OC,AC,NNW RP 

21 Autobus PJA08702 

VOLVO 

B4SC 

9700 

2018 614 250,00 10837 51 OC,AC,NNW Europa 

22 Autobus PJA09767 

VOLVO 

B4SC 

9700 

2018 630 500,00 10837 51 OC,AC,NNW Europa 

23 Autobus PJA13134 

VOLVO 

B4SC 

8900 RLE 

2018 571 350,00 7700 37+2+1+52 OC,AC,NNW RP 

24 Autobus PJA13135 

VOLVO 

B4SC 

8900 RLE 

2018 571 350,00 7700 37+2+1+52 OC,AC,NNW RP 

25 Autobus PJA13136 

VOLVO 

B4SC 

8900 RLE 

2018 571 350,00 7700 37+2+1+52 OC,AC,NNW RP 

26 Autobus PJA13137 

VOLVO 

B4SC 

8900 RLE 

2018 571 350,00 7700 37+2+1+52 OC,AC,NNW RP 

        Razem: 6 755 226,35         

 



Wykaz nr 3b 

Pojazdy Trans Pegaz Sp. z o.o. 

L.p 
Rodzaj 

pojazdu 

Numer 

rej. 
Marka 

Rok 

prod. 

Suma 

ubezpieczenia 
Po.silnika l.miejsc 

Zakres 

ubezpieczenia 

Zakres 

terytor. 

1 Autobus PJA10JG 
Irisbus 

Midiraider 
2006 26 866,64 5880 41+9+1 OC, AC, NNW Europa 

2 Autobus PJA62KA 
Karosa 

B951CITY2 
2006 25 976,12 7790 31+69+1 OC, AC, NNW Europa 

3 Autobus PJA63KA 
Karosa 

B951CITY2 
2006 25 976,12 7790 31+69+1 OC, AC, NNW Europa 

4 Autobus PJA60NH 
Irisbus 

Arway 
2007 58 000,00 7790 53+19+1 OC, AC, NNW Europa 

5 Autobus PJA90PP 
IRISBUS 

Crossway 
2008 95 999,85 7790 35+80+1 OC, AC, NNW Europa 

6 Autobus  PJAAF01 
Cacciamali 

Iveco 65 C  
2010 106 323,00 2998 29+3 OC, AC, NNW Europa 

7 Autobus PJAGM34 
Autosan 

A0808T 
2011 137 700,00 4461,6 34+10 OC, AC, NNW Europa 

8 Autobus PJAGM35 
Autosan 

A0808T 
2011 137 700,00 4461,6 34+10 OC, AC, NNW Europa 

9 Autobus PJAGM37 
Autosan 

A0808T 
2011 137 700,00 4461,6 34+10 OC, AC, NNW Europa 

10 Autobus PJAGM39 
Autosan 

A0808T 
2011 137 700,00 4461,6 34+10 OC, AC, NNW Europa 

11 Autobus PJAXC75 

BOVA 

FUTURA 

12.340 

2003 76 095,00 12580 59 OC, AC, NNW Europa 

12 Autobus PJAXC76 

BOVA 

MAGIQ, 

XHD 120D 

2001 72 675,00 12580 51 OC, AC, NNW Europa 

13 Autobus PJA20AX 
Caciamalli 

Thesi 
2004 11 250,00 2800 28+1 OC, AC, NNW Europa 

14 Autobus PJA30AM Irisbus Daily 2004 8 550,00 2800 19+3+1 OC, AC, NNW Europa 

15 Autobus PJA72EM 
Caciamalli 

Thesi 
2005 14 764,50 2800 28+1 OC, AC, NNW Europa 

16 Autobus PJAXF30 

Mercedes 

Benz 

Sprinter 519 

ZDI 

2011 78 660,00 2987 21 OC, AC, NNW Europa 

17 Osobowy PJA13596 
VW 

MULTIVAN  
2014 79 507,31 1968 7 OC, AC, NNW Europa 

18 Osobowy PJA22LA Fiat Doblo 2006 7 866,00 1910 5 OC, AC, NNW Europa 

19 Cieżarowy PJAWX08 Fiat Ducato 2015 44 460,00 2287 3 OC, AC, NNW Europa 

20 Osobowy PJAWX99 
MERCEDES

-BENZ E200 
2015 72 252,00 2143   OC, AC, NNW Europa 

21 
Przyczepa 

lekka  
  

NOWAK 

PN1 
2019 - --- --- OC   



22 Osobowy PJA15910 

VOLKSWAG

ENTRANSP

ORTER T6 

TDI L1H1 

2016 57 510,00     OC, AC, NNW Europa 

23 Osobowy PO3LN83 
Ford 

Tourneo 
2019 69 140,70 1498   OC, AC, NNW Europa 

    Razem: 1 482 672,23 
    

 

 

 

 

 

 

 
 

  



III. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1)  Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

Zakres ubezpieczenia: 
Szkody w mieniu spowodowane niżej wymienionymi zdarzeniami - zakres ubezpieczenia na bazie ryzyk 
nazwanych (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 
zamawiającego):: 
 
1. pożar, 
2. wybuch, 
3. uderzenie pioruna, 
4. upadek statku powietrznego, 
5. huragan - działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 12 m/s, 
6. dym i sadza oraz żarzenie bez widocznego ognia - podlimit 200.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 
7. grad, 
8. deszcz nawalny - o współczynniku natężenia co najmniej 3, w tym zalania przez nieszczelne dachy 

i złącza konstrukcji oraz podtopienie pomieszczeń usytuowanych poniżej punktu zerowego - 
podlimit 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

9. osunięcia się ziemi,  
10. zapadania się ziemi,  
11. trzęsienia ziemi, 
12. szkody wodociągowe, powstałe w wyniku zalania bezpośrednio wskutek:  

a) wydostania się mediów z urządzeń lub instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego 
ogrzewania, technologicznej, klimatyzacyjnej itp.,  

b) cofnięcia się ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnej,  
c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów / zaworów, 
d) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych z wyłączeniem 

przypadków będących następstwem prób naprawy, przebudowy, modernizacji instalacji lub 
budynku.; 

podlimit 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 
13. uszkodzenie urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, 

technologicznej, klimatyzacyjnej itp. (w tym szkody w przyłączach wodociągowo-kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych powstałe w wyniku awarii), w tym pękanie 
spowodowane zamarzaniem - podlimit 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia, 

14. uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie, również pojazdu należącego do ubezpieczonego lub 
pracowników ubezpieczonego, również szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych – 
min podlimit 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

15. huk ponaddźwiękowy, 
16. upadające drzewa i konary drzew, słupy maszty, anteny, lub ich części – min. podlimit 

100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego), 

17. topnienie, zaleganie śniegu i lodu oraz uszkodzenia konstrukcji pod ciężarem śniegu i lodu- 
- min. podlimit  100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
(postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez 
zamawiającego), 

18. wandalizm, za który uważa się niezwiązane z kradzieżą z włamaniem i/lub rabunkiem celowe 
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, w tym również częściowe 
rozkradzenie pozostawiające ślady użycia siły lub narzędzi (dotyczy min.: stałych elementów 
wyposażenia budynków, w tym zewnętrznych urządzeń zainstalowanych na budynkach), z 
włączeniem graffiti; ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych 
i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni - podlimit 50.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w tym min 10 000 PLN dla ryzyka graffiti na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk 
dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego), 

19. przepięcia, za które uważa się powstałe z jakiejkolwiek przyczyny krótkotrwałe zmiany napięcia 
przekraczające dopuszczalne napięcie robocze w sieci i/lub instalacji zasilającej, teleinformatycznej 
lub instalacji antenowej, powodujące uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia – 
min podlimit 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 



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

20. stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych, tj. szyb okiennych i drzwiowych, 
oszklenia ściennego i dachowego w tym wiat przystankowych, szyldów, neonów, tablic świetlnych, 
oszklenia lamp, niezależnie od materiału wykonania (szkło, plastik, itp.). – min podlimit 20.000 PLN 
na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w 
Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego), 

21. wypadek środka transportu, w którym użytkowane jest wyposażenie– dotyczy wyposażenia 
autobusów: kasy, nawigacja, itp. – min podlimit 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia (postanowienia odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych 
podlegających ocenie przez zamawiającego),. 

 
Koszty dodatkowe:  
Niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe nie zaliczane w poczet 
sumy ubezpieczenia do wysokości 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia: 

1. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej (w tym 
również dozór mienia, opłaty za przechowanie), 

2. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z zabezpieczeniem mienia przed 
zwiększeniem rozmiarów szkody, łącznie z kosztami przekwaterowania osób i mienia (jeżeli 
środki te były właściwe, chociażby okazały się nieskuteczne) 

3. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, 
łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i wywiezienia pozostałości oraz kosztami restytucji 
mienia przez profesjonalne podmioty zewnętrzne,  

4. koszty dodatkowe i następstwa szkód związanych z usunięciem przyczyny szkody oraz awarii 
(m.in. urządzeń lub instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, technologicznej, 
klimatyzacyjnej itp. oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
gazowych, elektrycznych, klimatyzacji itp.),  

5. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców. 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 

1. budynki wraz z nakładami inwestycyjnymi i adaptacyjnymi, 
2. budowle (place, ulice, drogi, chodniki, sieci wodociągowe, kanalizacyjne, itp., obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej pozostałe, m.in. ogrodzenia, oświetlenie) - bez względu na sposób 
ewidencjonowania czy zaksięgowania, 

3. wiaty przystankowe - bez względu na sposób ewidencjonowania czy zaksięgowania, 
4. mienie niskocenne – wyposażenie, w tym sprzęt komputerowy i biurowy, wyposażenie 

warsztatu, także sprzęt tymczasowo magazynowany lub wyłączony z użytkowania (niesprawny 
lub niepodłączony / niezainstalowany) (w tym elementy wyposażenia trwale zamontowane za 
zewnątrz budynków i budowli), nieewidencjonowane, 

5. maszyny, urządzenia, wyposażenie - w tym sprzęt komputerowy i biurowy, wyposażenie 
warsztatu, także sprzęt tymczasowo magazynowany lub wyłączony z użytkowania (niesprawny 
lub niepodłączony / niezainstalowany), w tym elementy wyposażenia trwale zamontowane za 
zewnątrz budynków i budowli, w tym wyposażenie autobusów: kasy, nawigacja, itp, 
ewidencjonowane – środki trwałe, 

6. środki obrotowe (towary materiały zapasy)– części zamienne, 
 
System ubezpieczenia: 
Sumy stałe: 

według wartości odtworzeniowej: budynki, wiaty przystankowe, maszyny, urządzenia, 
wyposażenie,  
według wartości zakupu: środki obrotowe (towary materiały zapasy) 

Pierwsze ryzyko: 
 według wartości odtworzeniowej: budowle, mienie niskocenne – wyposażenie  
 
Ograniczenia odszkodowawcze: 
Franszyza integralna: brak  
Franszyza redukcyjna i udział własny: brak 
 



2)  Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

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

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

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

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

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

 
Koszty dodatkowe:  
Niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe nie zaliczane w poczet 
sumy ubezpieczenia do wysokości 10.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

1. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, 
2. koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń, łącznie z kosztami usunięcia 

uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. 
 
Przedmiot ubezpieczenia: 

1. mienie niskocenne – wyposażenie, w tym sprzęt komputerowy i biurowy, wyposażenie 
warsztatu, także sprzęt tymczasowo magazynowany lub wyłączony z użytkowania (niesprawny 
lub niepodłączony / niezainstalowany) (w tym elementy wyposażenia trwale zamontowane za 
zewnątrz budynków i budowli), nieewidencjonowane, 

2. maszyny, urządzenia, wyposażenie - w tym sprzęt komputerowy i biurowy, wyposażenie 
warsztatu, także sprzęt tymczasowo magazynowany lub wyłączony z użytkowania (niesprawny 
lub niepodłączony / niezainstalowany), w tym elementy wyposażenia trwale zamontowane za 
zewnątrz budynków i budowli, w tym wyposażenie autobusów: kasy, nawigacja, itp, 
ewidencjonowane – środki trwałe, 

3. środki obrotowe (towary materiały zapasy)– części zamienne 
4. gotówka w kasie, w lokalu oraz w transporcie (zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa). 
 
System ubezpieczenia: 
Pierwsze ryzyko z konsumpcją sumy ubezpieczenia, bez wygaśnięcia umowy po szkodzie: 

1. według wartości odtworzeniowej - maszyny, urządzenia, wyposażenie, mienie niskocenne 
2. według wartości zakupu - środki obrotowe – zapasy, mienie osób trzecich - zapasy 
3. według wartości nominalnej - gotówka. 

 
Ograniczenia odszkodowawcze: 
Franszyza integralna: brak  
Franszyza redukcyjna i udział własny: brak 

 



3)  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki 

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

posiadanym mieniem, ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej osobie 

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

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

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

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

 

Zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do zapłacenia odszkodowania w granicach odpowiedzialności 

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

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

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

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

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

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

odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje roszczenia dotyczące szkód powstałych ze zdarzeń zaistniałych w 

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

terminu przedawnienia. 

 

Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej 

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

lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa). 

Zakład ubezpieczeń udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności cywilnej 

ubezpieczonego określonej przepisami prawa polskiego. 

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

 

OC za czyste straty finansowe – wszelkie szkody polegające na spowodowaniu określonego w 
pieniądzu uszczerbku majątkowego. Limit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 
 
OC pracodawcy - szkody osobowe i majątkowe wyrządzone pracownikom ubezpieczonego, powstałe 
w związku z wykonywaniem przez nich pracy na jego rzecz, niezależnie od podstawy zatrudnienia, w 
tym szkody w pojazdach. Limit 300 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
 
OC za szkody w mieniu powierzonym w celu wykonania usług (odpowiedzialność deliktowo-
kontraktowa) – szkody rzeczowe powstałe w powierzonym mieniu ruchomym, w tym w pojazdach, 
podczas wykonywania przez Ubezpieczonego, w ramach działalności objętej ubezpieczeniem, obróbki, 
naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze, w tym szkody, które powstaną po 
wydaniu odbiorcy powierzonego mienia, a ich przyczyną będzie wykonana usługa. Limit 200 000,00 
PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
OC najemcy ruchomości / nieruchomości - szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych oraz 
nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 
użytkowania, użyczenia, leasingu, lub innego stosunku prawnego. Limit 200 000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
 
OC za szkody w związku z wynajmowaniem ruchomości / nieruchomości – wszelkie szkody 
powstałe w związku z wynajmowaniem, wydzierżawianiem, użyczeniem lub wynikłe z innego stosunku 



prawnego uprawniającego do korzystania z nieruchomości oraz ruchomości Ubezpieczonego, w tym 
szkody z tytułu zalań i przepięć, powstałe m.in.: 

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

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

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

Limit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 
 

Suma gwarancyjna: 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
 
Koszty dodatkowe:  
Niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe nie zaliczane w poczet 
sumy ubezpieczenia do wysokości 30.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia: 

− koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych za zgodą zakładu ubezpieczeń, w celu 
ustalenia okoliczności bądź rozmiaru szkody, 

− koszty uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia, mające na celu zapobieżenie 
zwiększeniu się szkody, 

− koszty postępowania sądowego, niezbędnej obrony sądowej przed roszczeniami osoby trzeciej, 
w sporze prowadzonym na polecenie zakładu ubezpieczeń lub za jego wiedzą i zgodą, 

− koszty postępowania pojednawczego, prowadzonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami 
odszkodowawczymi, o ile zakład ubezpieczeń wyraził na to zgodę, 

 

Ograniczenia odszkodowawcze: 
Franszyza integralna: brak  
Franszyza redukcyjna i udział własny: brak 
 
4)  Ubezpieczenia komunikacyjne 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych – 
zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 z dn. 
16 lipca 2003r.,poz 1152 z późn. zm.). 
 

2. Ubezpieczenie Autocasco 
 
Przedmiot ubezpieczenia: autobusy / samochody osobowe / samochody ciężarowe wg wykazu nr 3 
 
Zakres ubezpieczenia: Zakres ubezpieczenia bazie ryzyk nazwanych (postanowienia odmienne w 
Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego).  
 
Ubezpieczenie obejmuje wszelkie szkody powstałe w pojeździe bądź jego wyposażeniu powodujące 
uszkodzenie, zniszczenie lub utratę spowodowane m.in.  
o w związku z ruchem i postojem wskutek: 

▪ nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, 
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,  

▪ zalania / zatopienia pojazdu lub zassania wody do jego wnętrza, 
▪ działania osób trzecich, w tym w trakcie wsiadania/wysiadania z pojazdu oraz podczas przewozu, 

w tym umyślne działania osób trzecich noszących znamiona dewastacji, 
▪ włamania dokonanego lub usiłowanego,  

o wskutek zdarzeń losowych: 
▪ powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, 

osuwania lub zapadania się ziemi, 
▪ nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu; 

o uszkodzeniem wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia 
pomocy medycznej; 

o uszkodzeniem oszklenia pojazdu; 



o kradzieżą pojazdu, jego części lub wyposażenia, bez konieczności posiadania zabezpieczeń 
przeciwkradzieżowych; 

o uszkodzeniem pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego 
użycia. 

 
Warunki ubezpieczenia: 

• zniesienie amortyzacji części, udziału własnego oraz franszyzy redukcyjnej, 

• przyjęcie pojazdu do ubezpieczenia bez oględzin po złożeniu oświadczenia o braku szkód; 

• akceptacja istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych - 1 zabezpieczenie 
 
Zakres terytorialny:  RP lub Europa  (wg wykazu nr 3a oraz 3b) 
 
System ubezpieczenia: ubezpieczenie ze stałą sumą ubezpieczenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 
bez konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie. 
 
Suma ubezpieczenia:  

• dla posiadanych autobusów - suma ubezpieczenia skalkulowana w oparciu o zużycie 
techniczne – procentowy stopień umorzenia wartości początkowej pojazdu (bez VAT) wg 
poniższego klucza ustalenia wartości pojazdu na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 
w rocznym okresie ubezpieczenia: 

 

  

Okres użytkowania w 

miesiącach 

Stopień umorzenia 

w % 

 0-6 0 

1 7-12 25 

2 13-24 30 

3 25-36 35 

4 36-48 40 

5 49-60 45 

6 61-72 50 

7 73-84 55 

8 85-96 60 

9 97-108 65 

10 109-120 70 

11 121-132 75 

12 133-144 80 

13 145-156 85 

14 157-168 90 

15 169-180 95 

 

• dla posiadanych autobusów użytkowanych powyżej 168 miesięcy / samochodów osobowych / 
ciężarowych – wartość rynkowa  
 

• dla fabrycznie nowych pojazdów włączanych do ubezpieczenia - wartość fakturowa 
 
Suma ubezpieczenia pojazdów obejmuje również oklejenia specjalne i inne formy oznaczenia pojazdu. 
 
Ustalenie odszkodowania:  
W razie kradzieży pojazdu – odszkodowanie wypłaca się w kwocie odpowiadającej sumie 
ubezpieczenia pojazdu 
 
W razie powstania szkody całkowitej (rozumianej jako uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że 
koszty naprawy przekraczają 70% sumy ubezpieczenia pojazdu) - odszkodowanie ustala się w 
wysokości odpowiadającej sumie ubezpieczenia pojazdu pomniejszonej o wartość pozostałości. 



 
W razie powstania szkody częściowej - odszkodowanie ustala się w wysokości kosztów naprawy 
określonych na podstawie uprzednio uzgodnionych z zakładem ubezpieczeń kosztów i sposobu 
naprawy przez warsztat wykonujący naprawę, w oparciu o normy czasowe oraz ceny części i materiały 
producenta pojazdu / autoryzowanego serwisu producenta pojazdu bez uwzględnienia amortyzacji/ 
zużycia technicznego części. 

 
W przypadku wykonywania naprawy siłami własnymi (TRANS PEGAZ Sp. z o.o.) odszkodowanie ustala 
się w wysokości kosztów naprawy przedstawionych przez ubezpieczonego, według zasad zawartych w 
systemie Audatex lub innym dla danej marki pojazdu z uwzględnieniem: 

− cen nowych oryginalnych części zamiennych producenta (zespołów) zakwalifikowanych do 
wymiany, bez uwzględnienia amortyzacji/zużycia technicznego części; 

− norm czasowych operacji naprawczych określonych przez producenta pojazdu;  

− stawki za 1 roboczogodzinę w wysokości minimalnie 150,00 PLN (bez VAT) (postanowienia 
odmienne w Zakresie ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez zamawiającego). 

 
Ograniczenia odszkodowawcze:  
Franszyza integralna: 500 PLN  w każdej szkodzie  
Franszyza redukcyjna i udział własny: brak 
 
Koszty dodatkowe:  
Niezależnie od odszkodowania zakład ubezpieczeń pokryje koszty dodatkowe w granicach sumy 
ubezpieczenia nieprzekraczające 10% sumy ubezpieczenia: 

− koszty wynikłe z zastosowania dostępnych Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu środków, w 
celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżeniu szkodzie lub zmniejszeniu jej 
rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne, 

− koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego za zgodą zakładu 
ubezpieczeń., w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 

− koszty zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie nie dłuższym niż 3 dni po dokonaniu 
oględzin i sporządzenia protokołu szkody, 

− koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do siedziby Ubezpieczonego albo 
zakładu naprawczego, 

− koszty dodatkowego badania technicznego. 
 

3. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów 
- suma ubezpieczenia – 10.000 PLN / 15.000 PLN na osobę, 
- śmierć w wyniku wypadku – 100% sumy ubezpieczenia, 
- uszczerbek na zdrowiu – 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. 
 

Klauzule polisowe do powyższych ryzyk 

KLAUZULA WARTOŚCI MIENIA (dla ubezpieczenia wg pkt.1, 2)- zakład ubezpieczeń oświadcza, że 
akceptuje poniższe definicje oszacowywania wartości ubezpieczonego mienia:  

− Wartość odtworzeniowa - wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia mienia, bez względu 
na stopień zużycia, do stanu nowego lecz nieulepszonego, odpowiadająca kosztom remontu 
lub odbudowy z uwzględnieniem tych samych wymiarów, materiałów i technologii  
(o ile to możliwe), konstrukcji i standardu wykończenia, kosztom zakupu, naprawy lub 
wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu lub mocy oraz o tych samych bądź 
jak najbardziej zbliżonych parametrach, powiększona o koszt transportu, dojazdu, montażu, cła, 
demontażu, usunięcia wywozu i utylizacji pozostałości, itp. (jeżeli występują). W przypadku nie 
odtwarzania mienia odszkodowanie odpowiada wartości rzeczywistej mienia sprzed szkody. 
Jednocześnie zakład ubezpieczeń oświadcza, iż akceptuje zastosowane wartości 
odtworzeniowe mienia i tym samym postanowienia OWU dotyczące niedoubezpieczenia nie 
znajdą zastosowania. 

− Wartość rzeczywista - wartość odtworzenia mienia pomniejszona o faktyczne zużycie. 

− Wartość zakupu - udokumentowana cena nabycia lub koszt wytworzenia posiadanych 
środków obrotowych. 



KLAUZULA PRZEZORNEJ SUMY UBEZPIECZENIA (dla ubezpieczeń 1) - zakład ubezpieczeń 

oświadcza, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, która  

w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego  

z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych  

w systemie na sumy stałe, w tym również w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika 

majątkowego jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem lub 

ograniczeniem rozmiaru szkody.  

Limit 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

KLAUZULA VAT (dla ubezpieczenia wg pkt.1, 2, 4) - zakład ubezpieczeń oświadcza, że 
odszkodowanie naliczane będzie: 

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

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

KLAUZULA INWESTYCYJNA (dla ubezpieczenia wg pkt.1, 2) - zakład ubezpieczeń udziela ochrony 
ubezpieczeniowej dla wszelkich nakładów adaptacyjnych, mienia remontowanego i modernizowanego 
oraz inwestycji tj. rzeczy nabywanych przez Ubezpieczającego podczas trwania umowy ubezpieczenia 
na podstawie umów sprzedaży, bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie 
Ubezpieczającego prawo do używania rzeczy (leasing, najem, użytkowanie etc.) od dnia zawarcia 
umowy w odniesieniu do takiej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa 
na ubezpieczającego, tj. wpisu do ewidencji środków trwałych  
- limit 10 % łącznej sumy ubezpieczenia, 
- rozliczenie w ciągu 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. 

KLAUZULA LOKALIZACYJNA (dla ubezpieczenia wg pkt.1, 2, 3) - zakład ubezpieczeń udziela 
automatycznej ochrony ubezpieczeniowej dla nowych lokalizacji przejętych w użytkowanie, na 
podstawie umowy lub odpowiedniego tytułu prawnego, pod warunkiem przedstawienia faktu do 
wiadomości zakładu ubezpieczeń w terminie 30 dni od momentu powstania ryzyka po stronie 
Ubezpieczającego. 

KLAUZULA ISTNIEJĄCYCH ZABEZPIECZEŃ (dla ubezpieczenia wg pkt.1, 2, 4) – zakład ubezpieczeń 
oświadcza, że akceptuje i uznaje za wystarczające istniejące systemy zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, przeciwprzepięciowych, przeciwkradzieżowych itp. 
 
KLAUZULA SZKÓD WZAJEMNYCH (do ubezpieczeń 1, 2, 3, 4) – zakład ubezpieczeń odpowiada za 
szkody w mieniu lub na osobie mogące skutkować powstaniem roszczenia pomiędzy ubezpieczonymi 
jednostkami. 

KLAUZULA REPREZENTANTÓW (dla ubezpieczenia wg pkt.1, 2, 3, 4) – zakład ubezpieczeń nie 
odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, przez osoby 
reprezentujące Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy, wyłącznymi osobami reprezentującymi 
Ubezpieczającego jest Zarząd Spółki. 
 
KLAUZULA REZYGNACJI Z REGRESU (dla ubezpieczenia wg pkt.1, 2, 3, 4) – zakład ubezpieczeń 
zrzeka się przysługującego mu na podstawie art. 828 k.c. prawa do roszczenia regresowego wobec 
sprawcy szkody z tytułu wypłaty odszkodowania, gdy jest nim osoba, za którą Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność - personel zatrudniony (świadczący pracę na podstawie umów o pracę oraz umów 
innych niż umowa o pracę) oraz osoby nie będące pracownikami Ubezpieczającego ani osobami 
świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego łączącego strony, a w szczególności przez osoby 
odbywające praktyki zawodowe lub praktyczną naukę zawodu. 

Niniejsza klauzula nie dotyczy szkód wyrządzonych przez te osoby umyślnie.  
 



KLAUZULA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RYZYKA (dla ubezpieczenia wg pkt.1, 2, 3, 4) – zakład 
ubezpieczeń uznaje, że podczas zawierania umowy ubezpieczenia, były mu znane wszystkie 
okoliczności, które są niezbędne do oceny ryzyka, chyba że pewne informacje zostały świadomie 
zatajone. 
 
  



 

IV. ZAKRES RYZYK DODATKOWYCH PODLEGAJĄCYCH OCENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

 
 

L.p. Rodzaj ryzyka 
Ilość 

punktów 

1) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 

1 Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk 20 

2 Zwiększenie limitów odpowiedzialności: - 

2.1. uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie - podlimit 200 000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

2 

2.2. upadające drzewa i konary drzew, słupy maszty, anteny, lub ich części, w tym 

części budynków i budowli –podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

2 

2.3. topnienie, zaleganie śniegu i lodu oraz uszkodzenia konstrukcji pod 

ciężarem śniegu i lodu - podlimit 200 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie ubezpieczenia  

2 

2.4. wandalizm - podlimit 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia w tym 20 000,00 PLN dla ryzyka graffiti na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

2 

2.5. przepięcia -  podlimit 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia  

2 

2.6. stłuczenie (rozbicie) szyb i innych przedmiotów szklanych – podlimit 

50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia  

2 

2.7. wypadek środka transportu – podlimit 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

2 

 
2) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 

3 Kradzież zwykła - zabór mienia w celu jego przywłaszczenia nie pozostawiający 

widocznych śladów włamania z niezabezpieczonego lokalu, schowka lub 

samochodu, o którym powiadomiono Policję w ciągu 24 godz. od powzięcia 

informacji o zdarzeniu; podlimit  10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

rocznym okresie ubezpieczenia  

2 

3)  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Spółki – NIE DOTYCZY 

 
4) Ubezpieczenie komunikacyjne - AC 

4 Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk  10 

5 Stawka za 1 roboczogodzinę dla naprawy siłami własnymi  --- 

5.1 170,00 PLN (bez VAT) 30 

5.2 200,00 PLN (bez VAT) 50 

6 Franszyza redukcyjna w odniesieniu do ryzyk wymaganych przez Zamawiającego ---- 

6.1 300 PLN w każdej szkodzie  2 

6.2 brak 4 

Klauzule polisowe do powyższych ryzyk – NIE DOTYCZY 

 

 Łączna liczba punktów do uzyskania  100 

 
 



 
 

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

 

 


