Znak sprawy RZZO/TI/2017/5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SIWZ
I. INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa przedsiębiorstwa:

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadami Sp. z o.o.

Adres siedziby:

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 121

Miejsce ubezpieczenia:

63-400 Ostrów Wielkopolski
ul. Staroprzygodzka 121

Charakterystyka działalności:

Zgodnie z dołączonym KRS
W szczególności :
- obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpiecznych
- przetwarzanie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych
-demontaż wyrobów zużytych
- odzysk surowców z materiałów segregowanych
-działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalność
usługowa związana z gospodarką odpadami
-wydobywanie żwiru i piasku , gliny i kaolinu
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu

REGON:

302017142

NIP:

6222780355

PKD:

38.31Z
38.32Z
38,21Z
38.22Z
39.00Z

Okres ubezpieczenia:

01.09.2017 do 31.08.2019

Płatność składki:

I okres ubezpieczenia od 01.09.2017 do 31.08.2018
Dwie raty
I do 10.09.2017
II do 10.02.2018
II okres ubezpieczenia od 01.09.2018 do 31.08.2019
Dwie raty
I do 10.09.2018
II do 10.02.2019

Szkodowość : 1 szkoda z polisy

ogniowej ( uszkodzenie bramy przez
pojazd ) wypłacona kwota 8.000,zł

Klauzule wspólne dla wszystkich typów

Klauzula nr 1 – Klauzula reprezentantów

ubezpieczeń (brzmienie zgodne z

Klauzula nr 2 – Klauzula okolicznościowa

załączonym wykazem klauzul):

Klauzula nr 3 – Klauzula oględzin
Klauzula nr 4 – Klauzula zaliczkowa
Klauzula nr 5 - Klauzula kosztów dodatkowych
Klauzula nr 6 - Klauzula początku okresu odpowiedzialności
ubezpieczyciela
Klauzula nr 7 - Klauzula stempla bankowego
Klauzula nr 8 - Klauzula zakazu potrącania
Klauzula nr 9 - Klauzula prolongaty zapłaty składki
Klauzula nr 10 - Klauzula terminu zgłaszania szkód
Klauzula nr 11 - Klauzula ważnych powodów wypowiedzenia
Klauzula nr 12 - Klauzula pro rata temporis

II. RODZAJE RYZYK
1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych :
Ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych , w których ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w przedmiocie
ubezpieczenia będące bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych:
Pożaru ,uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego , huraganu lub gradu , powodzi , deszczu
nawalnego , trzęsienia ziemi, lawiny, naporu śniegu, zalania, upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub
innych budowli , uderzenia pojazdu, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego.
Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Przedmiot
System ubezpieczenia

Typ wartości

Suma ubezpieczenia

ubezpieczenia
Środki trwałe

Sumy stałe

Księgowa Brutto

Budynki i budowle

16.918.622,80

Maszyny i urządzenia

13.138.448,21

Środki obrotowe

Sumy stałe

Odtworzeniowa

100.000,00

Nakłady inwestycyjne*

Sumy stałe

Odtworzeniowa

3.500.000,00

Wartości pieniężne

Sumy stałe

Odtworzeniowa

5.000,00

Mienie pracownicze

Sumy stałe

Odtworzeniowa

37.500,00 (75 x 500,00)

Razem :

30.890.230,56
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*Ubezpieczyciel obejmie ochroną od ognia innych zdarzeń losowy środki trwałe przyjęte jako inwestycje przez
ubezpieczonego ale nie będące w ewidencji środków trwałych oraz koszty poniesione jako nakłady inwestycyjne w
własnych i obcych środkach trwałych.
Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 26 – Klauzula lokalizacji

-

Klauzula nr 27 – Klauzula przeniesienia praw

-

Klauzula nr 28 – Klauzula odbudowy w innej lokalizacji

-

Klauzula nr 30 – Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych

-

Klauzula nr 31 - Klauzula akceptacji zabezpieczeń przepięciowych

-

Klauzula nr 32 – Klauzula automatycznego pokrycia – roczny okres pokrycia

-

Klauzula nr 35 - Klauzula likwidacyjna

-

Klauzula nr 36 – Klauzula przechowywania/składowania

-

Klauzula nr 37 – Klauzula upadku na ubezpieczone mienie

-

Klauzula nr 38 – Klauzula szkód wodociągowych ( limit 100.000,00zł)

-

Klauzula nr 39 – Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego (limit 400.000,00zł)

-

Klauzula nr 40 - Klauzula katastrofy budowlanej ( limit 1.000.000,00zł)

-

Klauzula nr 41 – Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych ( limit
500.000,00zł)

-

Klauzula nr 42 – Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia

-

Klauzula nr 45 - Klauzula aktów terroryzmu, sabotażu ,rozruchów, strajków ( limit 300.000,00zł)

-

Klauzula nr 46 – Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych

-

Klauzula nr 47 - Klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych

-

Klauzula nr 48 – Klauzula definicji huraganu

-

Klauzula nr 49 – Klauzula uderzenia pojazdu

-

Klauzula nr 50 – Klauzula definicji powodzi

-

Klauzula nr 51 – Klauzula definicji opadów śniegu

-

Klauzula nr 52 – Klauzula przepięciowa ( limit 500.000,00zł)

-

Klauzula nr 53 – Definicja sabotażu

-

Klauzula nr 54 – Definicja pioruna

-

Klauzula nr 55 - Definicja wybuchu

-

Klauzula nr 59 – Klauzula odkupienia urządzeń

-

Klauzula nr 61 – Klauzula dewastacji

-

Klauzula nr 66 – Klauzula lokalizacji nieczynnych

Franszyza redukcyjna : 500 zł za wyjątkiem pożaru , wybuchu ,sadzy , dymu gdzie będzie wynosić 5% nie mniej niż
25.000 zł.
- ryzyko stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych : zniesiona
- klauzula katastrofy budowlanej : 5% wartości szkody nie mniej niż 3.000zł
- klauzula włączenia aktów terroru : 10%wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł
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2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
Zakres ubezpieczenia:

Pełny oraz ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku

Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia

Typ wartości

Suma ubezpieczenia

Sprzęt elektroniczny stacjonarny zgodnie z wykazem

Odtworzeniowa

432.825,70

Sprzęt elektroniczny przenośny

Odtworzeniowa

50.823,23

Razem:

483.648,93

Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 26 – Klauzula lokalizacji

-

Klauzula nr 27 – Klauzula przeniesienia praw

-

Klauzula nr 35 – Klauzula likwidacyjna

-

Klauzula nr 82 – Klauzula automatycznego pokrycia dla sprzętu elektronicznego

-

Klauzula nr 84 - Klauzula wieku sprzętu elektroniczne

Franszyza redukcyjna : 300 zł
3. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Zakres ubezpieczenia:

Kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastacja wyniku włamania lub jego próby
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia , obowiązujące dla
wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Przedmiot ubezpieczenia

System ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia

Wyposażenie plus dewastacja

Pierwsze ryzyko

50.000,00

Środki obrotowe plus dewastacja

Pierwsze ryzyko

20.000,00

Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem

Pierwsze ryzyko

5.000,00

Wartości pieniężne od rabunku w lokalu

Pierwsze ryzyko

5.000,00

Wartości pieniężne od kradzieży i rabunku w trakcie

Pierwsze ryzyko

5.000,00

transportu
Razem:
Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 29 – Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

-

Klauzula nr 59 – Klauzula odkupienia urządzeń
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85.000,00zł

-

Klauzula nr 61 – Klauzula dewastacji

-

Klauzula nr 62 - Klauzula kradzieży urządzeń zewnętrznych

-

Klauzula nr 63 – Klauzula kosztów naprawy zabezpieczeń

-

Klauzula nr 66 – Klauzula lokalizacji nieczynnych

Franszyza redukcyjna : 500 zł
4. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych
Zakres ubezpieczenia:

Ubezpieczeniem objęte są szkody będące wynikiem działania prądu elektrycznego,
bez względu na przyczynę pierwotną, w wyniku których urządzenia nie mogą
osiągnąć parametrów znamionowych, w szczególności zaś szkody wynikłe z :
a)

niewłaściwej obsługi,

b) niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących
urządzenia,
c)

zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,

d) zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
e)

zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego powstałego wskutek
awarii,

f)

uszkodzenia izolacji,

g) osłabienia izolacji,
h) zwarcia / spięcia,
lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z działaniem prądu elektrycznego
wyraźnie nie wyłączonej, w sposób pociągający za sobą konieczność wymiany lub
naprawy.
Przedmiot i suma ubezpieczenia:
Czynne zainstalowane na stałe maszyny, aparaty, silniki i inne urządzenia
elektroenergetyczne, do których stosuje się przepisy normujące eksploatację
techniczną urządzeń elektroenergetycznych.
Łączna moc zapotrzebowania na prąd: 600 kW
Suma ubezpieczenia : 400.000,00 zł
Najdroższe urządzenie – Trafostacja
Klauzule fakultatywne punktowane (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 35 – Klauzula likwidacyjna

-

Klauzula nr 59 – Klauzula odkupienia urządzeń

-

Klauzula nr 91 – Klauzula ubezpieczenia transformatorów

-

Klauzula nr 92 – Klauzula włączająca odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta drobne

Franszyza redukcyjna : 1.000 zł
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5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii.
Zakres ubezpieczenia:

Wszelkie szkody powstałe wskutek nagłych i niespodziewanych zdarzeń,
w szczególności szkody wynikłe z :
a)

błędów w projektowaniu lub konstrukcji,

b) błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz
użycia do produkcji niewłaściwego bądź wadliwego materiału,
c)

eksploatacji w wyniku:

-

niewłaściwej obsługi,

-

wandalizmu, za który uważa się rozmyślne działanie osób trzecich, nie
związanych z ubezpieczającym stosunkiem pracy lub innym stosunkiem
zobowiązaniowym,

-

braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych,
pomiarowych lub zabezpieczających,

-

niedoboru wody w kotłach maszyn parowych,

-

nadmiernego ciśnienia,

-

zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,

-

poluzowania się części,

-

dostania się ciała obcego,

lub z jakiejkolwiek innej przyczyny wyraźnie nie wyłączonej w sposób pociągający
za sobą konieczność wymiany lub naprawy.

Przedmiot i suma ubezpieczenia: (wartość odtworzeniowa) : 12.427.396,57
- linia technologiczna – sortownia odpadów składająca wart. 11.139.579,57zł
- prasa kanałowa z perforatorem wart. 1.287.817,00zł

Klauzule fakultatywn (w brzmieniu według załączonego wykazu klauzul):
-

Klauzula nr 35 – Klauzula likwidacyjna

-

Klauzula nr 59 – Klauzula odkupu urządzeń

-

Klauzula nr 60 – Klauzula uszkodzenia elementu maszyny

-

Klauzula 006 -

-

Klauzula nr 302 – Klauzula pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym na skutek

pokrycia dodatkowych kosztów przesyłek ekspresowych i nadgodzin, limit 5% wartości szkody,

awarii ubezpieczonych maszyn i urządzeń, limit 100.000,00zł
-

Klauzula ubezpieczenia fundamentów, limit 100.000,00zł
Franszyza redukcyjna : 5% wartości szkody, nie mniej niż niż 3.000,00 zł
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6. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i użytkowania mienia
(reżim deliktowy i kontraktowy) .
Suma gwarancyjna : 5.000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla okresu ubezpieczenia 12 miesięcy
Zakres terytorialny : Europa
Obrót za rok 2016 : 10.430.118,18zł
Planowany obrót na rok 2016 : 18.515.000,00zł
Liczba zatrudnionych osób : 75
Fundusz płac : 3.900.000,00zł
Klauzule dodatkowe punktowane limity sumy ubezpieczenia :
-

odpowiedzialność cywilna najemcy, sublimit 50.000,00zł na wszystkie i jedno zdarzenie.

-

odpowiedzialność cywilna pracodawcy za wypadki przy pracy, sublimit 1.000.000,00zł na wszystkie i jedno
zdarzenie.

-

szkody wyrządzone przez wadliwie wykonane prace albo usługi, do sumy ubezpieczenia.

-

- OC za szkody w rzeczach ruchomych oraz nieruchomościach osób trzecich, użytkowanych przez osoby objęte
ubezpieczeniem na podstawie umowy dzierżawy, najmu, zwane dalej OC najemcy w tym w pojazdach
mechanicznych nie podlegających rejestracji ( wózki, ładowarki, podnośniki , maszyn budowlane, zwyżki,
przesiewarki , pojazdy wolnobieżne itp.), do sumy ubezpieczenia

-

szkody w mieniu poddanym obróbce, czyszczeniu lub naprawie, sublimit 50.000,00zł na wszystkie i jedno
zdarzenie.

-

OC za szkody w środowisku, sublimit 1.000.000,00zł na wszystkie i jedno zdarzenie.

-

OC za szkody powstałe w mieniu należącym do osób trzecich , powstałe na skutek zalania w następstwie awarii
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, sublimit 50.000,00zł na wszystkie i jedno
zdarzenie.

-

OC za szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac ładunkowych – sublimit 50. 000,00zł na
wszystkie i jedno zdarzenie.

-

OC za szkody wyrządzone osobą trzecim przez podwykonawców ubezpieczającego z zachowaniem prawa
regresu szkody przez ubezpieczyciela, sublimit 50.000,00zł

-

włączenie odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu OC (maszyny typu wózki widłowe , dźwigi, wyciągarki , suwnice etc.), sublimat:
100.000,00zł

- OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczonego , sublimit :
500.000,00zł
- OC za szkody wyrządzone w związku z odbywaniem podróży służbowych sublimit: 50.000,00 zł
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Sublimity sum ubezpieczenia dla klauzul dotyczą 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.
Franszyza redukcyjna : 500 zł za wyjątkiem szkód w kontenerach osób trzecich gdzie wynosi 50zł

7. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia.
Zakres ubezpieczenia : pełny
Przedmiot ubezpieczenia : szyby i elementy szklane plus koszty ustawienia rusztowań ( elementy zalane w szkle )
Suma ubezpieczenia : 15.000,00zł
Franszyza : ryzyko stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych : zniesiona
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