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WYMAGANIA OFERTOWE 
 
I. Zamawiający:  
Południowy Koncern Węglowy S.A., 43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Południowego Koncernu 
Węglowego S.A. w następujących zakresach częściowych : 
Zadanie nr 1 -Ubezpieczenie mienia w podziemnej części Zakładów Górniczych, 
Zadanie nr 2 -Ubezpieczenie mienia na powierzchni oraz ubezpieczenie odpowiedzialności 
cywilnej. 
Zadanie nr 3 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej. 
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1. 

 
III. Opis przygotowania oferty 
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym i posiadać datę jej   
sporządzenia. 
2. KaŜdy oferent moŜe złoŜyć w konkretnym przetargu tylko jedną ofertę. 
3. Wszystkie zapisane strony  oferty oraz wszystkie zapisane strony wymaganych 
załączników muszą być  podpisane przez osoby upowaŜnione do reprezentowania oferenta,            
z zastrzeŜeniem pkt.7. 
4. W przypadku, gdy dany  oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię dokumentu, kopia 
ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na kaŜdej zapisanej stronie przez 
osoby upowaŜnione do reprezentowania oferenta. 
5. W sytuacji, gdy udzielono pełnomocnictw, oferta winna zawierać oryginały lub kserokopie 
udzielonych pełnomocnictw. 
6. Kilku oferentów moŜe złoŜyć ofertę wspólną; w tym przypadku oferenci ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie przedmiotu Zamówienia. 
7. W przypadku złoŜenia oferty wspólnej przez kilku oferentów, oferenci ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. W takim przypadku wszystkie 
zapisane strony oferty oraz wszystkie zapisane  strony wymaganych  załączników muszą być 
podpisane przez tego pełnomocnika jako osobę upowaŜnioną  do reprezentowania oferentów 
w postępowaniu. 
JeŜeli dany oferent dołącza do oferty jako załącznik kopię  dokumentu, wówczas kopia ta 
winna być poświadczona za zgodność z oryginałem na kaŜdej zapisanej stronie przez osoby 
upowaŜnione do reprezentowania tego oferenta i jednocześnie winna być podpisana przez 
pełnomocnika ustanowionego przez działających wspólnie oferentów. 
8. Wszystkie korekty i poprawki treści oferty mogą być nanoszone jedynie przez 
przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego czytelnego zapisu. Wymaga 
się, aby wszelkie korekty i poprawki były opatrzone datą ich dokonania oraz podpisami osób, 
które  podpisały ofertę . 
9. Ofertę naleŜy sporządzić w dwóch odrębnych częściach: technicznej i handlowej i złoŜyć 
w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu (kopercie), opisanym w sposób 
określony w wymaganiach ofertowych. 
10. KaŜda z części oferty wraz z odpowiednimi dla niej załącznikami ułoŜona w kolejności 
zgodnie z wzorem odpowiedniego formularza oferty powinna być trwale spięta lub zszyta  
w sposób uniemoŜliwiający dekompletację zawartości danej części oferty.  
11. KaŜda z części oferty musi zawierać spis treści. 
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12. Wszystkie strony kaŜdej z części oferty, zawierające jakiekolwiek teksty, znaki czy 
rysunki, muszą być oddzielnie ponumerowane kolejnymi numerami stron. 
13. Część techniczna oferty musi zawierać: 

a) nazwę i siedzibę oferenta; 
b) datę sporządzenia oferty; 
c) przedmiot oferty - w przypadku ofert częściowych naleŜy podać numer  
i nazwę części przedmiotu zamówienia; 
d) termin wykonania przedmiotu zamówienia: okres ubezpieczenia  - od 01.07.2010 r.    
do 30.06.2011 r.; 
e) termin zawarcia polis: do 30.06.2010 r. 
f) oświadczenie oferenta, usługa jest wolna od wad prawnych; 
g) oświadczenie, Ŝe oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
h) oświadczenie, Ŝe oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 
i) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ   
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako 
termin złoŜenia oferty, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców  
j) dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi, dostawy lub roboty budowlane wymienione            
w ppkt i zostały naleŜycie wykonane (referencje); 
k) kserokopia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej; 
l) ogólne warunki ubezpieczenia; 
 

14. Część handlowa oferty musi zawierać: 
a) dane oferenta: pełna nazwa oferenta, skrót nazwy oferenta, NIP, REGON, adres 
pocztowy, nr telefonu, nr faksu, e-mail., wskazanie osoby upowaŜnionej  
do kontaktu w sprawie przetargu oraz adres e-mailowy tej osoby; 
b) datę sporządzenia oferty; 
c) przedmiot oferty; 
d) cenę netto: zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 8). 
Cena winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy. 
e) kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;     
f) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zaświadczenie  
o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłoŜenia na raty 
zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego, 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
g) kserokopię aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 
odpowiednio, Ŝe oferent nie zalega w opłacaniu składek na ubezpieczenia zdrowotne                          
i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie, lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert;  
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h) dowód wpłacenia wadium; 
i) dowód wykupu wymagań ofertowych; 
j) warunki płatności: płatności kwartalne do końca kaŜdego pierwszego miesiąca w 
kwartale.  
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
k) forma płatności – przelew; 
l) termin związania ofertą - 75  dni , przy czym bieg  tego terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert (dzień, w którym upływa termin składania ofert jest 
pierwszym dniem terminu związania ofertą) ; 
ł) oświadczenie, Ŝe oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia; 
m) oświadczenie, Ŝe oferent zapoznał się z wymaganiami ofertowymi i przyjmuje je  
bez zastrzeŜeń; 
n) oświadczenie, Ŝe oferent wyraŜa zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym 
 wzorem,  

15. W przypadku kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do oferty naleŜy załączyć 
dokumenty wymienione w punkcie 14 lit. e, f, g,– wystawione indywidualnie  
na kaŜdy z podmiotów.  
16. W przypadku, gdy oferta oferentów występujących wspólnie zostanie przyjęta, przed 
zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia naleŜy przedstawić umowę 
konsorcjum. 
17. JeŜeli oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów określonych w punkcie. 14 lit. e, f, g, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jeśli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym oferent ma siedzibę lub adres zamieszkania. 
18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski, poświadczonym przez oferenta. 
 
IV. Termin i miejsce składania ofert 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w jednym, nieprzejrzystym, zaklejonym opakowaniu w: 
Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37,  
Kancelaria Główna (Budynek Zarządu- parter), 
pokój nr 5 
do dnia    01.06.2010r.   godz.  14.00 
Na opakowaniu oferty naleŜy umieścić: 

a) Nazwę i siedzibę oferenta 
b) Nazwę i siedzibę Zamawiającego 
c) napis: „Nr przetargu: …………. 

           Przetarg na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla  
Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
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2. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie oferty ponosi oferent. 
3. Oferent moŜe zwrócić się, na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów  wymagań 
ofertowych. 
4.Zamawiający udzieli wyjaśnień  oferentowi, jeŜeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie 
później niŜ   5  dni  przed terminem składania ofert. 
5.Treść pytań  (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami Zamawiający  
przekaŜe oferentom, którym przekazał wymagania ofertowe oraz zamieści na stronie 
internetowej, na której opublikował wymagania ofertowe. 
6.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe nie później niŜ do 7 dni 
przed terminem składania ofert  zmodyfikować treść wymagań ofertowych opisując je 
klauzulą „ZMIANA”. Dokonana w ten sposób modyfikacja  staje  się częścią wymagań 
ofertowych, zostaje przekazana oferentom i  jest dla nich wiąŜąca. W przypadku dokonania 
modyfikacji wymagań ofertowych, termin do złoŜenia zapytania, o którym mowa w ust.5, 
skraca się do 3 dni  przed terminem składania ofert. 
7. Oferent moŜe wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. 
Zmiany naleŜy złoŜyć według takich samych zasadach jak składana oferta z dopiskiem 
”ZMIANA”. 
 
V.  Wadium 
1. Przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 30 400,00 zł  (słownie: 
trzydzieści tysięcy czterysta zł) w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie 
ofert. 
W przypadku składania ofert częściowych wysokość wadium w wysokości: 
dla zadania nr 1 -  24 600,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset zł), 
dla zadania nr 2 -    5 200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście zł), 
dla zadania nr 3 -       600,00 zł (słownie: sześćset zł). 
naleŜy wnieść w terminie do dnia poprzedzającego komisyjne otwarcie ofert. 
2. Oferent wnosi wadium w jednej lub kilku  następujących formach: 
a) pieniądzu, lub 
b) gwarancji bankowej (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania ofertą , 
określonym w pkt III ppkt 14 lit.l,) , lub 
c) poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej,              
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym (z terminem waŜności 
obejmującym cały termin związania ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.l), lub 
d) gwarancji ubezpieczeniowej (z terminem waŜności obejmującym cały termin związania 
ofertą , określonym w pkt III ppkt 14 lit.l),  
Ponadto dopuszczalne jest zaliczenie (przeksięgowanie) na poczet wadium, wymagalnych  
na dzień wniesienia wadium zobowiązań Południowego Koncernu Węglowego S.A. wobec 
oferenta, na podstawie oświadczenia oferenta o wyborze tej formy wniesienia wadium. 
3. Wpłaty wadium naleŜy dokonać na konto: Południowy Koncern Węglowy S.A. Bank 
Pekao SA nr  rachunku 54 1240 1356 1111 0010 0672 4309, 
z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg-……..(podać temat lub temat 
oraz nr zadania, nr konta bankowego)……..”. 
4. Wadium w postaci punkt 2 lit. b, c, d, naleŜy dołączyć do oferty przetargowej w formie 
oryginału dokumentu (który zostanie zwrócony do Wystawcy dokumentu) oraz kserokopii 
dokumentu (który stanowić będzie część oferty), przed upływem terminu określonego                    
w   pkt 1. Dokumenty gwarancji i poręczeń, o których mowa w podpunkcie 2 lit. b, c, d, 
muszą zawierać w swej treści zobowiązanie – odpowiednio gwaranta lub poręczyciela - do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego całej kwoty wadium we wszystkich przypadkach 
uprawniających Zamawiającego do zatrzymania wadium, określonych w pkt VI podpunkt 4, 
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przy czym wszystkie te przypadki muszą zostać wymienione w treści dokumentu gwarancji 
lub poręczenia poprzez dokładne ich przytoczenie. 
5. Za termin wniesienia wadium uwaŜa się:  
a) uznanie rachunku bankowego Zamawiającego, 
b)dzień złoŜenia oferty przetargowej w Kancelarii Głównej (Budynek Zarządu- parter), 
 w terminie wyznaczonym na składanie ofert. 
 
VI. Zwrot wadium 
1. Zwrot wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane w wyniku przetargu, 
powinien nastąpić niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niŜ w ciągu  
7 dni po terminie rozstrzygnięcia przetargu. 
2. Oferentowi, który wygrał przetarg, zamawiający zwraca wadium  niezwłocznie po 
zawarciu umowy.  
3. Wadium będzie zwracane w tej samej formie w jakiej zostało wniesione. 
4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium, jeŜeli Oferent, którego oferta 
została wybrana: 

a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub ustalonych             
w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy Oferentem i Komisją, 

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 
c) zawarcie umowy stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Oferenta. 

5.Zwrotu  wadium oferentom, których oferty wpłynęły  po terminie i zostały odrzucone              
w części jawnej przetargu,  Zamawiający dokona  niezwłocznie po zakończeniu części jawnej 
przetargu. 
 
VII. W ymagany termin realizacji przedmiotu przetargu: 
od dnia 01.07.2010 r. do dnia 30.06.2011 r. 

 
VIII. Projekt umowy 
Przy określaniu warunków oferty oferent powinien zapoznać się z projektem umowy 
Zamawiającego. 

 
IX. Tryb udzielania wyja śnień 
Wszelkich wyjaśnień dotyczących przetargu udzielają: 
a) w sprawach technicznych: 
Piotr Pytlowski tel. 032-6185199 
b) w sprawach formalno-prawnych: 
Wydział Umów: tel.  32 618 56 80 

 
X. Otwarcie ofert 
1. Otwarcie złoŜonych do przetargu ofert nastąpi w dniu    02.06.2010r.   o godz.  11.30   
w Południowym Koncernie Węglowym S.A. w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,  
w budynku Zarządu. 
2. Otwarcie ofert  jest jawne. 
3. Komisja w obecności przybyłych oferentów: 
a) stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu oraz liczbę otrzymanych ofert, liczbę ofert 
złoŜonych po wyznaczonym terminie ich składania, stan kopert; 
b) otwiera koperty z ofertami w kolejności ich złoŜenia; nie otwiera ofert złoŜonych po 
terminie; zwrotu ofert, które zostały złoŜone po terminie i zostały odrzucone w części jawnej 
przetargu, Zamawiający dokona niezwłocznie  po zakończeniu części jawnej przetargu; 
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c) po otwarciu kaŜdej z ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy oferentów, a takŜe  
    informacje dotyczące ceny, oraz warunków   płatności zawartych w ofertach. Ceny  nie         
    podaje się w sytuacji, gdy formularz oferty  handlowej zawiera powyŜej 20 pozycji  
   cen jednostkowych. 
d) informuje obecnych oferentów o przewidywanym terminie zakończenia postępowania. 
 
XI. Część niejawna przetargu. 
1. W części niejawnej Komisja dokonuje sprawdzenia ofert pod względem formalnym  
i określa braki w ofertach.  
2. Komisja wzywa równocześnie oferentów ( e-mail), którzy w określonym terminie nie 
złoŜyli oświadczeń lub dokumentów określonych w wymaganiach ofertowych, lub którzy 
złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w ponownie wyznaczonym 
terminie, w formie zgodnej z opisem przygotowania oferty. Oświadczenia lub dokumenty 
powinny potwierdzać spełnianie przez oferenta oraz przez oferowane usługi wymagań 
określonych w wymaganiach ofertowych nie później niŜ w dniu,  w którym  upłynął termin 
składania ofert . 
3. Komisja dokonuje merytorycznej analizy ofert 
4. Komisja odrzuca oferty: 

- złoŜone po wyznaczonym terminie, 
- gdy nie wniesiono wadium, lub wniesiono wadium wadliwe 
- które pomimo wezwania do uzupełnienia, o którym mowa w ust.2,  nie spełniają 
warunków formalnych określonych w wymaganiach ofertowych, 
- gdy z analizy merytorycznej wynika, Ŝe oferty nie odpowiadają warunkom przetargu 
   przyjętym w wymaganiach ofertowych. 

4. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji Komisja zaprasza oferentów, 
którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, na ten sam dzień i tę samą godzinę,  
a następnie prowadzi z nimi negocjacje w kolejności ustalonej w drodze losowania.                 
W przypadku nieprzybycia oferenta na negocjacje w ustalonym terminie lub jego spóźnienia  
się, ocena  przeprowadzona zostanie w oparciu o złoŜoną przed wyznaczonym  terminem 
negocjacji ofertę . 
5. Z przebiegu negocjacji sporządza się protokół 
 
XII. Kryteria oceny ofert, zgodnie z którymi Komisj a będzie oceniać oferty 
1.  Przy ocenie ofert, dotyczących zadania nr 1 Komisja kierować się będzie kryterium 
najkorzystniejszego z czterech wariantów.  
2.  Przy ocenie ofert, dotyczących zadania nr 2 i zadania nr 3 Komisja kierować się będzie 
następującymi kryteriami oceny ofert: 
1) cena netto  - waga 100 % 
 
3.Ocena kaŜdej oferty, dotyczącej zadania nr 2 i zadania nr 3 nie podlegającej odrzuceniu 
zostanie obliczona według następującego wzoru: 
Ci= (Cmin:C bad) x 100 
gdzie: 
Ci     - ocena badanej oferty według kryterium „cena netto oferty” [pkt] 
Cmin  - najniŜsza cena netto oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu  [zł] 
Cbad   -cena netto oferty badanej [zł] 
 
4.Wyliczenie punktów dla oceny, opisanej w pkt XII ppkt 3 zostanie dokonane z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania. 
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XIII. Rozstrzygni ęcie przetargu 
1. Postępowanie przetargowe jest poufne. 
2. Protokół z przebiegu postępowania przetargowego winien być sporządzony  w terminie  do 
45 dni od dnia otwarcia ofert.  
3. Decyzje o przyjęciu oferty podejmuje Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. 
4. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. podejmuje decyzję o uniewaŜnieniu 
przetargu lub jego części bez podania przyczyny. 
5. Zarząd Południowego Koncernu Węglowego S.A. nie ma obowiązku udzielania oferentom 
wyjaśnień w sprawie motywów wyboru oferty. 
6. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o jego 
wyniku. 
7. Oferta otwarta  nie podlega zwrotowi. 
8. Opłata za wymagania ofertowe nie podlega zwrotowi. 
 
XIV. Postanowienia końcowe 
1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w następującym zakresie: 

Zadanie    nr    1-Ubezpieczenie mienia w podziemnej części Zakładów Górniczych, 
Zadanie nr 2-Ubezpieczenie mienia na powierzchni oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej, 
Zadanie nr 3 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu                 
i Rady Nadzorczej. 

2. Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji warunków realizacji 
zamówienia z oferentami, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu.   

 
Załączniki: 

zał. nr 1 - Szczegółowy zakres rzeczowy – wg przedmiotu zamówienia. 
zał. nr 2 - Wzór formularza oferty technicznej. 
zał. nr 3 - Wzór formularza oferty handlowej. 
zał. nr 4 - Wykaz  usług wykonanych lub wykonywanych  
w okresie ostatnich trzech lat. 
zał. nr 5 - Projekt umowy – wg przedmiotu zamówienia.  
zał. nr 6 -  Szczegółowy zakres warunków przedmiotu zamówienia – ubezpieczenie majątku 
zał. nr 7 -  Charakterystyka zagroŜeń dołowych. 
zał. nr 8 -  Formularz cenowy. 
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  Załącznik nr 1  
  do wymagań ofertowych 
    

Szczegółowy zakres rzeczowy - wg przedmiotu zamówie nia 
Zestawienie zbiorcze   
    

Zakres ubezpieczenia Przedmiot  ubezpieczenia KST /                 
rodzaj ubezp. 

Suma 
ubezpieczenia 

    
1.Ubezpieczenie mienia w podziemnej cz ęści Zakładów Górniczych-zad. nr 1 

    

od ognia i innych zdarzeń losowych*   wg zestawienia 51,64 77 850 404,32 

    
2.Ubezpieczenie mienia na powierzchni-zad. nr 2 

    

budynki*  wg zestawienia 1 88 202 287,11 

budowle*  wg zestawienia 2 13 361 937,60 
maszyny i urządz*.  wg 

zestawienia 
4-8 31 777 550,14 

zapasy materiałów   1 000 000,00 
środki pienięŜne w kasie   580 000,00 

od ognia i innych zdarzeń losowych w 
zakresie pełnym 

mienie pracownicze   300 000,00 

   133 341 774,85 

    

Sprzęt elektroniczny od wszelkich 
ryzyk 

 wg zestawienia* 
491+492+211+6

24+626 
4 939 650,32 

    
kradzieŜ 400 000,00 

środki pienięŜne kasie głównej 
rabunek 400 000,00 

kradzieŜ 150 000,00 środki pienięŜne kasie 
węglowej rabunek 150 000,00 

kradzieŜ 30 000,00 

Środki pienięŜne od kradzieŜy z 
włamniem i rabunku 

środki pienięŜne  w PKZP 
rabunek 30 000,00 

  kradzieŜ-razem 580 000,00 

  rabunek-razem 580 000,00 

3.Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej działalno ści-zad. nr 2  
    

od odpowiedzialności cywilnej 
OC z tytułu prowadzenia 

działalności i inne klauzule 
  2 000 000,00 

    
4.Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej Członków Zarz ądu   
i Rady Nadzorczej-zad. nr 3   

    

od odpowiedzialności cywilnej 
OC Członków Zarządu i Rady                          

Nadzorczej   
2 000 000,00 

    

Razem*     216 131 829,49 
* Uwaga- suma razem  obejmuje tylko wartość środków trwałych   
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  Zestawienie  środków trwałych  

      

 MIENIE W PODZIEMNEJ CZĘŚCI ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH  

      

Lp.  Filia*  GUS Nr. inw. Nazwa 
Suma 

ubezpieczenia 

1 1 644 001945 
PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY ŚCIANOWY Z KRUSZARKĄ (od                             
01.07.10 do 20.02.11) 8 765 765,32 

2 1 511 002314-002458 

OBUDOWA ZMECH. GLINIK 24/50POz - 145 szt.(od 01.07.10                                    
do 15.04.11) 49 952 500,00 

3 1 511 002312 KOMBAJN ŚCIANOWY JOY 7LS6 (od 01.07.10 do 10.05.11) 9 317 139,00 

4 1 644 002047 
PRZENOSNIK ZGRZEBLOWY SCIANOWY          Z KRUSZARKA                          
RYBNIK 950 NR FABR.01-3010 7 940 000,00 

5 1 644 002048 
PRZENOSNIK ZGRZEBL.PODSC.Z KRUSZARKA    
DYNAMICZ.,UKL.PRZEKLAD.I NAJEZD.STACJA 1 875 000,00 

        SUMA 77 850 404,32 
      

 BUDYNKI    

      

Lp.  Filia GUS Nr. inw. Nazwa 
Suma 

ubezpieczenia 
1 0 105 000158 BUDYNEK DYREKCJI UL. GRUNWALDZKA 37     /POW./ 2 976 611,42 

2 0 105 000159 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY UL.ZACISZE 2    /POW./ 956 000,00 

        RAZEM 3 932 611,42 
3 1 101 000077 BUDYNEK NADSZYBIA #KAROLINA/POW./ 83 500,00 

4 1 101 000081 BUDYNEK WENTYLATORA #TRAUGUT-SOBIESKI   /POW./ 39 400,00 

5 1 101 000086 BUDYNEK NADSZYBIA/POW./ 1 490 000,00 

6 1 101 000087 BUDYNEK STACJI PRZYGOTOWANIA WEGLA/POW./ 9 593 262,05 

7 1 101 000088 BUDYNEK  WIEZY WYCIAGOWEJ/POW./ 1 490 000,00 

8 1 101 000089 BUDYNEK NADSZYBIA STACJI A/POW./ 184 000,00 

9 1 101 000090 BUDYNEK NADSZYBIA STACJI B/POW./ 377 359,02 

10 1 101 000091 BUDYNEK NADSZYBIA #TRAUGUT/POW./ 1 220 000,00 

11 1 101 000092 BUDYNEK STACJI KRUSZENIA #SOBIESKI/POW./ 630 000,00 

12 1 101 000094 BUDYNEK MASZYNY WYCIAGOWEJ/POW./ 664 000,00 

13 1 101 000096 BUDYNEK MASZYNY WYCIAGOWEJ #TRAUGUT/POW. 550 000,00 

14 1 101 000097 

BUDYNEK MASZYNY WYCIAGOWEJ SKIPOWEJ     #                    
SOBIESKI/POW./ 503 000,00 

15 1 101 000098 BUDYNEK ROZDZIELNI-SOBIESKI/POW./ 706 800,00 

16 1 101 000101 BUDYNEK STACJI PRZESYPOWEJ OB.NR 02.2   /POW./ 552 915,81 

17 1 101 000102 BUDYNEK STACJI PRZESYPOWEJ OB. NR 01.1. /POW./ 63 700,00 

18 1 101 000103 BUDYNEK STACJI KRUSZENIA OB.NR1.1.2     /POW./ 345 000,00 

19 1 101 000104 
BUDYNEK STACJI PRZESYPOWEJ #SOBIESKI    OB. 4-
3/POW./ 113 000,00 

20 1 101 000105 BUDYNEK STACJI KONCOWEJ #SOBIESKI       /POW./ 31 400,00 

21 1 101 000106 BUDYNEK POMPOWNI #SOBIESKI OB.104       /POW./ 693 000,00 

22 1 101 000107 BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA MULOW R-III  OB.5,3/POW./ 824 000,00 

23 1 101 000108 BUDYNEK STACJI PRZESYPOWEJ NR 3 R-III   OB.5,3/POW./ 119 000,00 

24 1 101 000110 BUDYNEK STACJI PRZESYPOWEJ R-III OB.108 /POW./ 26 900,00 

25 1 101 000111 BUDYNEK STACJI PRZESYPOWEJ R-III OB.105 /POW./ 257 000,00 

26 1 101 000112 BUDYNEK DLAWIKA ZWARCIOWEGO R-III/POW./ 26 300,00 

27 1 101 000113 BUDYNEK PRZEMYSLOWY R-III OB.504/POW./ 234 000,00 

28 1 101 000114 

BUDYNEK PRODUKCYJNY STACJI PRZESYPOWEJ  OB.106 R-                   
III/POW./ 161 000,00 

29 1 101 000115 BUDYNEK STACJI PRZESYPOWEJ R-III OB.71  501/2/POW./ 255 000,00 

30 1 101 000117 BUDYNEK PROD.PLUCZKI MIALOWEJ R-III     OB.107/POW./ 3 490 000,00 
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31 1 101 000118 BUDYNEK STACJI PRZESYPOWEJ R-III        OB.110/POW./ 28 600,00 

32 1 101 000119 
BUDYNEK STACJI ODPIRYTOWANIA ODPADOW    OB. 
503/POW./ 1 530 446,76 

33 1 101 000120 BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA   MULOW II   OB.501/POW./ 2 190 000,00 

34 1 101 000121 STACJA PRZESYPOWA OB.313/POW./ 44 800,00 

35 1 101 000123 BUDYNEK ROZDZIELNI 500 V /POW./ 78 100,00 

36 1 101 000124 

BUDYNEK ROZDZIELNI ELEKTROENERGETYCZNEJ NR 2 R-I                           
/POW./ 683 000,00 

37 1 101 000131 
BUDYNEK NADSZYBIA #HELENA Z WIEZA WYCIAG          
UKLAD REGUL.CZYNN.GRZEW./POW./ 1 460 000,00 

38 1 101 000132 BUDYNEK MASZYNY WYCIAGOWEJ #HELENA/POW./ 404 000,00 

39 1 101 000136 BUDYNEK STACJI PRZYGOTOWANIA MIESZANINY /POW./ 219 000,00 

40 1 101 000137 BUDYNEK ROZDZIELNI NR1/POW./ 449 000,00 

41 1 101 000138 BUDYNEK STACJI SPREZAREK/POW./ 60 200,00 

42 1 101 000139 
BUDYNEK ROZDZIELNI - REJON KOSCIUSZKO   (RP-
66)/POW./ 25 100,00 

43 1 101 000140 BUDYNEK ROZDZIELNI 6KV LEOPOLD/POW./ 122 000,00 

44 1 101 000141 BUDYNEK WENTYLATORA NR 1 LEOPOLD/POW./ 93 400,00 

45 1 101 000142 BUDYNEK WENTYLATORA NR 2 LEOPOLD/POW./ 93 400,00 

46 1 101 000144 BUDYNEK MASZYNY WYCIAGOWEJ SZYBU LEOPOLD/POW./ 171 000,00 

47 1 101 000146 BUDYNEK ROZDZIELNI R - 110 KV/POW./ 116 000,00 

48 1 101 000147 BUDYNEK ROZDZIELNI RK - 6 KV/POW./ 72 400,00 

49 1 101 000182 STACJA KLASYFIKACJI WSTĘPNEJ OB. 70102 1 404 169,79 

50 1 101 000183 BUDYNEK ZAŁADOWNI ORZECHA 546 393,40 

51 1 102 000148 BUDYNEK NASTAWNI SB1 # SOBIESKI/POW./ 54 200,00 

52 1 102 000149 BUDYNEK CENTRALI TELEFON. UL.GRUNWALDZKA/POW./ 1 880 000,00 

53 1 104 000151 BUDYNEK MAGAZYNU                        SZYB SOBIESKI/POW./ 400 000,00 

54 1 105 000160 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY RIII/POW./ 1 313 324,00 

55 1 105 000161 
BUDYNEK MARKOWNI,CECHOWNI ADMINISTR.R-I  SIEC 
KOMPUTER.LAN/POW./ 2 359 665,50 

56 1 109 000163 BUDYNKI STOLOWKI I BUFETU/POW./ 117 000,00 

57 1 109 000164 BUDYNEK CECHOWNI RIII/POW./ 1 312 661,00 

58 1 109 000165 BUDYNEK LAZNI RIII/POW./ 2 590 000,00 

59 1 109 000166 BUDYNEK LAZNI GORNICZEJ/POW./ 2 670 000,00 

60 1 109 000167 BUDYNEK LABORATORIUM/POW./ 957 000,00 

61 1 109 000170 BUDYNEK LAMPIARNI/POW./ 1 160 000,00 

62 1 109 000171 BUDYNEK WAGOWY R-III/POW./ 77 100,00 

63 1 109 000175 BUDYNEK STOLOWKI /BAR SZBKIEJ OBSLUGI/  /POW./ 2 320 000,00 

64 1 109 000176 
BUDYNEK LAZNI R-I                       SALA NARAD I 
ZEBRAN/POW./ 5 494 000,00 

65 1 101 000145 
BUDYNEK ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ SZYBU   
LEOPOLD/POW./ 95 100,00 

        RAZEM 57 314 597,33 
66 2 101 000002 BUDYNEK KUZNI I SLUSARNI-POW.UśY.93.50M2 37 700,00 

67 2 101 000006 
BUDYNEK NADSZYBIA SZYBU "JANINA III"    Z 
NADBUDOW.STACJA PRZESYP.POW.UśYTK.3450 1 740 000,00 

68 2 101 000007 

STACJA PRZYGOTOWANIA Z ZALADOWNIA       POW.UśYTK.                           
4950M2 

2 950 000,00 

69 2 101 000021 
BUDYNEK STACJI ODWADNIANIA I            POW.UśYTK. 
2500M2 1 030 000,00 

70 2 101 000022 
BUDYNEK STACJI PRZESYPOWEJ U-1401/1403  
POW.UśYTK.151M2 57 200,00 

71 2 101 000023 STACJA ODWADNIANIA II-POW.UśYT.1539M2 1 450 000,00 

72 2 101 000024 STACJA PRZESYPOWA U 1401/1403           POW.UśYTK. 74M2 25 400,00 

73 2 101 000025 
BUDYNEK NADSZYBIA SZYBU III I STACJA                                     
PRZESYP.NADBUDOWANA-POW.UśYT.3450M2 2 320 000,00 

74 2 101 000026 
STACJA PRZESYPOWA U -1501/1504, 291     POW.UśYTK. 
58M2 30 900,00 
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75 2 101 000027 OBIEKT KOMPLEKSOWY-POW.UśYT.7267M2 4 220 000,00 

76 2 101 000030 STACJA PRZESYPOWA P-2-POW.UśYT.105M2 77 000,00 

77 2 101 000032 

STACJA PRZESYPOWA WEGLA SUROWEGO P-1                               
POW.UśYTK.660M2 1 210 000,00 

78 2 102 000040 BUDYNEK PAROWOZOWNI-POW.Uś.859.20M2 596 000,00 

79 2 102 000041 BUDYNEK REMIZY LOKOMOTYW-POW.Uś.461.97M2 189 000,00 

80 2 102 000042 NASTAWNIA ZDAWCZA "ZD"-POW.UśYT.99M2 24 300,00 

81 2 102 000044 BUDYNEK NASTAWNI "JN"-POW.Uś.103.50M2 28 200,00 

82 2 102 000045 LOKOMOTYWOWNIA 550 mm-POW.Uś.134.50M2 19 400,00 

83 2 101 000003 
BUDYNEK WARSZTATU ELEKTRYCZNEGO         POW.UśYTK. 
1552M2 742 000,00 

84 2 101 000004 
BUDYNEK GLOWNEJ STACJI ZASILAJACEJ GSZ-
1POW.UśYT.1023.06M2 428 000,00 

85 2 101 000016 BUDYNEK ROZDZIELNI OST-5-POW.UśYT.320M2 189 000,00 

86 2 101 000020 
BUDYNEK NASTAWNI STACJI GST-1           POW.UśYTK. 
237.76M2 123 000,00 

87 2 101 000038 
BUDYNEK STACJI TRANSFORMATROWO-ROZDZIEL.BSO    
POW.Uś.33.60M2 15 000,00 

88 2 101 000013 
BUDYNEK STACJI RSW-4 PRZY SZYBIE        
"ZACHODNIM"POW.UśYTK. 112.19M2 38 900,00 

89 2 101 000014 
BUDYNEK MASZYNY WYCIĄGOWEJ SZYBU        
"ZACHODNIEGO" POW.UśYTK. 85.20M2 40 700,00 

90 2 101 000015 
BUDYNEK NADSZYBIA SZYBU "ZACHODNIEGO    
POW.UśYTK. 149.30M2 110 000,00 

91 2 101 000018 
BUDYNEK MASZ.WYCIAGOWEJ SZYBU"JANINA IV"Z 
POMIESZCZ.SILNIKOWNI POW..678.0M2 305 000,00 

92 2 101 000019 
BUDYNEK NADSZYBIA SZYBU "JANINA IV"     Z 
OGRZEWANIEM POW.UśYTK. 1147M2 523 000,00 

93 2 101 000031 
BUDYNEK NAPEDOW PT"BOGDA1200J" WRAZ Z 
POM.URZADZ.ELEKTR.POW.294.5M2 220 000,00 

94 2 105 000062 BUDYNEK BIUROWY OBOK BRAMY LIBIĄś 708 000,00 

95 2 105 000063 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 1 110 000,00 

96 2 105 000064 BUDYNEK CECHOWNI  1 940 000,00 

97 2 109 000069 ŁAŹNIA GÓRNICZA Z POMOSTEM KOMUNIKACYJNYM 4 439 278,36 

98 2 101 000001 BUDYNEK WENTYLATORA NR 1 PRZY # JANINA I 6 600,00 

99 2 101 000012 BUDYNEK WENTYLATORA NR 2 PRZY # JANINA I 11 500,00 

        RAZEM 26 955 078,36 
        SUMA 88 202 287,11 
      

 BUDOWLE   

      

Lp.  Filia GUS Nr. inw. Nazwa 
Suma 

ubezpieczenia 
1 1 200 000269 WIEśA WYCIĄGOWA #HELENA/POW./ 928 000,00 

2 1 200 000270 WIEśA WYCIĄGOWA #KAROLINA/POW./ 592 000,00 

3 1 200 000271 WIEZA STALOWA 2 PRZEDZIALOWA/POW./ 1 180 000,00 

4 1 200 000272 WIEZA SZYBOWA #TRAUGUTT/POW./ 1 060 000,00 

5 1 211 000419 
ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA 6KV   TOR 
KABLOWY PVII/POW./ 143 000,00 

6 1 211 000450  ZAGESZCZACZ LAMELLOWY OB. 111   /POW./ 396 000,00 

7 1 223 000579 POMOST DLA PRZEJŚCIA ZAŁOGI II ETAP 42 900,00 

8 1 223 000580 POMOST ŁĄCZĄCY LAMPOWNIĘ Z NADSZYBIEM 164 000,00 

9 1 223 000585 POMOST DLA PIESZYCH 83 400,00 

10 1 223 000605 POMOST DO TRANSPORTU MIALU OB.. 117   /POW./ 154 000,00 

11 1 223 000606 POMOST DO TRANSPORTU MIALU OB.. 116  /POW./ 146 000,00 

12 1 223 000616 MOST PRZENOSNIKOWY OB. 6  /POW./ 98 800,00 

13 1 223 000712 MOST PRZENOŚNIKOWY OB. 71321 547 103,77 

14 1 223 000713 MOST PRZENOŚNIKOWY OB. 71328 728 231,60 

15 1 291 000625 ZAGESZCZACZ PROMIENIOWY Q400 OTWARTY   /POW./ 548 000,00 
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16 1 211 000482 LINIA NAPOWIETRZNA 110kV 83 400,00 

17 1 211 000681 ELEKTROENERGETYCZNA LINIA KABLOWA 6KV   TOR  SIN 896 000,00 

        RAZEM 7 790 835,37 
18 2 223 000239 MOST PRZENOŚNIKOWY U-611 48 100,00 

19 2 223 000249 MOST PRZENOŚNIKOWY - OB. 71304 U-580 87 100,00 

20 2 223 000255 MOST PRZENOŚNIKOWY - OB. 71324 U-611 84 000,00 

21 2 223 000259 WIADUKT POD TORAMI PKP KM 1,322 1 030 000,00 

22 2 223 000260 WIADUKT POD TORAMI PKP KM 1,1569 288 000,00 

23 2 211 000128 
LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 6KV RUCH I    ZASILANIE 
6KV Z TRANSFOR.110/6KV 13 600,00 

24 2 211 000143 
ZASILANIE ZPMW JI SIEĆ ELEKTROENERGET,ZASILANIE 
ROZDZIELNI 6KV OST-3 W ZPMW 217 000,00 

25 2 211 000146 
ESTAKADA KABLOWA DLA SIECI ELEKTROENERGET,ŁĄCZY 
STACJE OST-5 Z UPADOWA JAN 610 000,00 

26 2 211 000182 
LINIA NAPOWIETRZNO-KABLOWA 6 KV NR 1    ZASILANIE 
STACJI WENT.GŁÓWN.#ZACHODNI 164 000,00 

27 2 211 000183 
LINIA NAPOWIETRZNO-KABLOWA 6 KV NR 2    ZASIL.STACJI 
OST-4 PRZY # ZACHODNIM 162 000,00 

28 2 223 000233 
POMOST KABLOWY-ESTAKADA KABLOWA OD STACJI GSZ-1 
DO # JANINA II 81 500,00 

29 2 200 000037 
WIEśA śELBETOWA SZYBU "JANINA III"  POMIESZCZENIE 
2MASZYN WYCIĄGOWYCH 4K4016 1 130 000,00 

30 2 200 000038 
WIEśA  SZYBOWA "JANINA IV"-WIEśA SZYBU ZJAZDOWO-
MATERIAŁOWO-WYDOBYWCZEGO 953 000,00 

31 2 223 000258 
MOST PRZENOŚN. WĘGLA SUROWEGO "BOGDA" 
POMIESZCZ.ĆZĘŚCI PRZEOŚN I POMOST KOMUN. 275 000,00 

32 2 211 000187 
SIEĆ ŚREDNIEGO I NISKIEGO NAPIĘCIA DLA  URZĄDZEŃ W 
UPADOWEJ "JANECZKA" 316 000,00 

33 2 211 000693 LINIA KABLOWA YHKGYFTLYN 3X185/27 6KV 55 901,12 

34 2 211 000694 LINIA KABLOWA YHKGYFTLYN 3X185/27 6KV 55 901,11 

        RAZEM 5 571 102,23 
        SUMA 13 361 937,60 
      
MASZYNY I URZĄDZENIA 
 

      

Lp.  Filia GUS Nr. inw. Nazwa 
Suma 

ubezpieczenia 

1 1 513 002124 
PRZESIEWACZ WIBRACYJNO-BEZWŁADNOŚCIOWY PZ 3090 
nr urz. 165 545 000,00 

2 1 644 002058 PRZENOŚNIK TAŚMOWY  B 1400 nr urządzenia 161 540 000,00 

3 1 644 002059 PRZENOŚNIK TAŚMOWY  B 1400 nr urządzenia 166 136 000,00 

4 1 644 002060 PRZENOŚNIK TAŚMOWY  B 1200 nr urządzenia 171 378 000,00 

5 1 513 002079 OSADZARKA HOLTER 161 000,00 

6 1 513 002080 PRZESIEWACZ LINEL 149 000,00 

7 1 513 002081 PRZESIEWACZ LIVELL 149 000,00 

8 1 513 002086 SUWNICA JNE STx14m 11 900,00 

9 1 513 002087 URZADZENIE DO PRZER.MECH. WEGLA 38 500,00 

10 1 513 002088 URZADZENIE DO PRZER.MECH. WEGLA 38 500,00 

11 1 513 002089 URZADZENIE DO PRZER.MECH, WEGLA 19 300,00 

12 1 513 002090 URZADZENIE DO PRZER.MECH. WEGLA 19 300,00 

13 1 513 002091 URZADZENIE DO PRZER.MECH. WEGLA 38 500,00 

14 1 513 002092 URZADZENIE DO PRZER.MECH. WEGLA 38 500,00 

15 1 513 002093 URZADZENIE DO PRZER.MECH. WEGLA 19 300,00 

16 1 513 002094 URZADZENIE DO MECH. PRZEROBKI WEGLA 19 300,00 

17 1 513 002096 
URZADZENIE DO PRZER.MECH, WEGLA         + BATERIA 
HYDROCYKLONOWA HWO 300 80 900,00 

18 1 513 002097 
URZADZENIE DO PRZER.MECH. WEGLA         +BATERIA 
HYDROCYKLONOWA HWO 300 80 900,00 

19 1 513 002099 BATERIA HYDROCYKLONOWA 402 000,00 
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20 1 513 002100 BATERIA HYDROCYKLONOWA 402 000,00 

21 1 513 002102 PRASA FILTRACYJNA 195 000,00 

22 1 513 002103 PRASA FILTRACYJNA 195 000,00 

23 1 513 002104 PRASA FILTRACYJNA 195 000,00 

24 1 513 002105 PRASA FILTRACYJNA 195 000,00 

25 1 513 002106 PRASA FILTRACYJNA 195 000,00 

26 1 513 002107 PRASA FILTRACYJNA 195 000,00 

27 1 513 002110 
PRZESIEWACZ ODWADNIAJACY TYP 1440       Z WANNA I 
ZSUWNICA ODBIERACZA 20 400,00 

28 1 513 002111 WZBOGACALNIK 2-SPIRALNY 38 500,00 

29 1 513 002121 
WIROWKA ODWADNIAJACA ODSRODKOWA         Z 
WYGARNIAKIEM EBR-42 213 000,00 

30 1 513 002122 
WIROWKA ODWADNIAJACA ODSRODKOWA         Z 
WYGARNIAKIEM EBR-42 213 000,00 

31 1 513 002123 
WIROWKA ODWADNIAJACA ODSRODKOWA         Z 
WYGARNIAKIEM EBR-42 213 000,00 

32 1 513 002125 
WIBRACYJNY PODAJNIK TRAPEZOWY W PT      -2,6-
URZADZENIE NR 139 34 000,00 

33 1 513 002128 
PRZESIEWACZ WIBRACYJNY BEZWLADNOSCIOWY  WP 2 
ZGE-1,5 X 5,5 268 800,00 

34 1 513 002129 
PRZESIEWACZ WIBRACYJNY BEZWLADNOSCIOWY  WP 2 
ZGE-1,5 X5,5 268 800,00 

35 1 513 002130 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PWE 1-2,0X5,0 21 700,00 

36 1 513 002131 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PWE1-2,0X5,0 21 700,00 

37 1 513 002132 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PWE1-2,0X5,0 21 700,00 

38 1 513 002134 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY 1,5X4,5 25 300,00 

39 1 513 002135 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY WK 1 ZGE-2,2X6,0 107 000,00 

40 1 513 002136 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PWE 2-2,2X4,5    NR FABR.7793 21 700,00 

41 1 513 002139 
PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PZ-3090          UKLAD L, 
URZADZ.NR 142, NR FABR.3 184 000,00 

42 1 513 002140 
PRZESIEWACZ WIBRACYJNY WK-2-1,8X5,0,    URZADZENIE 
NR 251.,NR FABR.18 491 164,42 

43 1 513 002141 
PRZESIEWACZ ODWADNIAJACY URZ.715.3      TYP:H1E 
4000/2000 NR FABR.ASS 3966. 108 000,00 

44 1 513 002142 
WIROWKA SLIMAKOWA EBW-42A,URZ.714.4.    NR 
FABR.03/2003. 475 000,00 

45 1 513 003342 WZBOGACALNIK ZAWIESINOWY DISA URZ 221B 841 228,82 

46 1 513 003735 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PWE2-1,8X5,0 213 794,09 

47 1 513 003763 SPIRALA WZBOGACAJĄCA LD-4 NR FABR 38350 37 333,33 

48 1 513 003764 SPIRALA WZBOGACAJĄCA LD-4 NR FABR 38352 37 333,33 

49 1 513 003765 SPIRALA WZBOGACAJĄCA LD-4 NR FABR 38348 37 333,33 

50 1 610 001375 ROZDZIELNIA 6KV  R-6S TYP URD 1  21 POL 34 700,00 

51 1 610 001376 
ROZDZIELNIA 6kV NR R-6S TYP RD1         CZESC SLABA  21 
POL 9 400,00 

52 1 610 001377 ROZDZIELNIA GLOWNA 500V NR 107 RG       22POLA 34 700,00 

53 1 610 001378 ROZDZIELNIA STYCZNIKOWA NR.107 RS 58 POL 146 000,00 

54 1 610 001379 ROZDZIELNIA GLOWNA 380/220 NR 107 RGO   15 POL 23 100,00 

55 1 610 001381 ROZDZIELNIA 500V NR 501 RG 19 500,00 

56 1 610 001382 STYCZNIKOWNIA 500V NR 501 RS 18 800,00 

57 1 610 001395 
ROZDZIELNIA SZAFOWA RG-500 6 CEL        0000002539-GMX 
OT-1186/99-DOKSIEGOWANIE 404 711,17 

58 1 610 001412 
STYCZNIKOWNIA 2RD-500V, RNM-2.          Z GMX 0000002536-
OT-1183/99. 123 765,41 

59 1 610 001413 
PO MODERN.ROZDZIELNIA SZAFOWA STYCZNIK. 3 X 500V, Z 
GMX-0000002542/OT-1189/1999 221 319,91 

60 1 612 001430 
PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI VACON NXS   00875 
A5TO SSS A1A2 NR FABR.4289411 8 100,00 
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61 1 612 001431 
PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI VACON NXS   00875 
A5TO SSS A1A2 NR FABR. 4289412 8 100,00 

62 1 612 001432 
PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI VACON NXS   00875 
A5TO SSS A1A2 NR FABR. 4289413 8 100,00 

63 1 612 001433 
PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI VACON NXS   01405 
A5TO SSS A1A2 NR FABR. 4289410 11 900,00 

64 1 626 001524 
CENTRALA TELEFONICZNA KX-TD 1232        NR 
FABR.2HAVX032176 9 900,00 

65 1 633 001579 BATERIA AKUMULATOROW KWASOWYCH 6 SP 190 8 000,00 

66 1 640 001583 DZWIG TOWAROWO-OSOBOWY Q-10T 77 900,00 

67 1 644 001717 PRZENOSNIK KOPALNIANY B-1200 URZ.8 163 000,00 

68 1 644 001718 PRZENOSNIK KUBELKOWY KOP. B=0.8 URZ.708 16 300,00 

69 1 644 001719 PRZENOSNIK KUBELKOWY KOP. B=0.8 URZ.708 18 400,00 

70 1 644 001720 PRZENOSNIK NIECKOWATY KOP.B-2000        URZ.702 67 600,00 

71 1 644 001721 PRZENOSNIK NIECKOWATY KOP.B-2000        URZ.702a 67 600,00 

72 1 644 001724 PRZENOSNIK KOP.NIECKOWATY B-1000 URZ.5 95 600,00 

73 1 644 001730 PRZENOSNIK TASMOWY NIECKOWY Z ZSUWNIA   OB.501,9 79 100,00 

74 1 644 001731 PRZENOSNIK TASMOWY NIECKOWY Z ZSUWNIA   OB.501,10 79 100,00 

75 1 644 001732 PRZENOSNIK TASMOWY NIECKOWY Z ZSUWNIA   OB.501,11 79 100,00 

76 1 644 001733 PRZENOSNIK TASMOWY NIECKOWY Z ZSUWNIA   OB.501,12 79 100,00 

77 1 644 001734 PRZENOSNIK TASMOWY NIECKOWY Z ZSUWNIA   OB.501,13 79 100,00 

78 1 644 001735 PRZENOSNIK TASMOWY NIECKOWY Z ZSUWNIA   OB.501,14 79 100,00 

79 1 644 001764 PRZENOSNIK TASMOWY B-1000 URZ. NR 252 78 900,00 

80 1 644 001765 PRZENOSNIK TASMOWY B-1400-URZADZENIE    NR 211A 202 000,00 

81 1 644 001766 PRZENOSNIK TASMOWY B-1400 URZADZENIE    NR 137 288 000,00 

82 1 644 001767 PRZENOSNIK TASMOWY B-1000-URZADZENIE    NR 145 313 400,00 

83 1 644 001768 PRZENOSNIK TASMOWY B-1000 MM-URZADZENIE NR 147 217 800,00 

84 1 644 001769 PRZENOSNIK TASMOWY B-1200 MM-URZADZENIE NR 150 98 600,00 

85 1 644 001770 PRZENOSNIK TASMOWY B-1200 MM URZADZENIE NR 154 93 700,00 

86 1 644 001771 PRZENOSNIK TASMOWY B-1200 MM-URZADZENIE NR 152 581 300,00 

87 1 644 001774 PRZENOSNIK TASMOWY B-1400-URZADZENIE    NR 130 339 000,00 

88 1 644 001775 PRZENOSNIK TASMOWY B-1400-URZADZENIE NR 132 162 700,00 

89 1 644 001787 PRZENOSNIK TASMOWY B-1000-URZ.NR291     DL.28,06MB 120 000,00 

90 1 644 001789 PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY PODŚCIANOWY GLINIK -800 176 764,85 

91 1 644 001798 
PRZENOSNIK TASMOWY B-1400-URZADZ.NR 112AWRAZ ZE 
ZSUWNIA ZDAWCZA I ZSUW.PROD.DOL. 80 000,00 

92 1 644 001799 
PRZENOSNIK TASMOWY B-1400-URZADZ.211 B  Z GMX-
0000002924-OT1223/99 574 801,48 

93 1 644 001800 
PRZENOSNIK TASMOWY B-1200 URZADZ. NR 279REJON 
SOBIESKI POZIOM +6,0 M.GMX/2905/ 123 300,00 

94 1 644 001801 
PRZENOSNIK TASMOWY B-1000-URZADZENIE    
URZADZENIE NR 280 REJ.SOBIESKI POZ.6,0M 85 400,00 

95 1 644 001812 
PRZENOSNIK TASMOWY B-1600-URZADZENIE    NR 
752,B=1600:L=4,64M 68 700,00 

96 1 644 001813 
PRZENOSNIK TASMOWY B-1600-URZADZENIE    NR 753, 
B=1600;L=4,64M 68 700,00 

97 1 644 002219 PRZENOŚNIK TAŚMOWY B-800 URZ.790 148 000,00 

98 1 644 002220 PRZENOŚNIK TAŚMOWY B-800 URZ.792 182 000,00 

99 1 655 001859 
FILTR-TARCZOWY CISNIEN."ANDRITZ"        Z 
WYPOSAZENIEM 103 000,00 

100 1 660 001881 WAGA TASMOWA TRANSOMETRYCZNA 12 800,00 

101 1 660 001882 WAGA TASMOWA TRANSOMETRYCZNA 12 800,00 

102 1 660 001888 
ELEKTRONICZNA WAGA HANDLOWA ROL-400     
WYDAJNOSC WAGI:QMAX 130T/H KLASA DOK.1 23 200,00 

103 
1 

446 000464 
WENTYLATOR GLOWNY POWIETRZNY WPK 3,3    szyb 
"Leopold" 117 000,00 
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104 
1 

446 000465 
WENTYLATOR GLOWNY POWIETRZNY WPK 3      szyb 
"Leopold" 181 000,00 

105 
1 610 001372 ROZDZIELNIA 6kV #"LEOPOLD" RD-1/220V    16 POL 

ROZDZIEL. 13 000,00 

106 

1 610 001408 
ROZDZIELNIA GLOWNA 20 CELKOWA 6KV,R-1P, 6600KG, 
MOC 20760KW, 
MODER.GMX-0000002521 55 100,00 

107 

1 610 001409 
ROZDZIELNIA GLOWNA 22 CELKOWA 6KV, R-2P 6600KG, 
MOC 20760KW, 
MODER.GMX-0000002530 130 000,00 

108 
1 

610 002007 
ROZDZIELNIA STYCZNIKOWNIA 10.1RS 500V   TYP:RWNN (Z-
GMX) 1 950 000,00 

109 
1 611 001414 NASTAWNIA GL ROZDZ ZAKLADU 110/6kV      

UL.RZEMIESLNICZA 302 000,00 

110 

1 611 001415 
APARATURA STEROWN.WENT NR1 #"LEOPOLD"   SZAFY 3 
SZT.NAP.GL., 
NAP.POMOCN KLOP AKP 6 500,00 

111 

1 611 001416 APARATURA STEROWN.WENT.NR2 #"LEOPOLD SZAFA 
NAP.GL. 
SZAF NAP POMOC KLAP.REWER. 6 500,00 

112 1 630 001541 TRANSFORMATOR OLEJOWY 16VVA NR2         117 000,00 

113 1 630 001557 TRANSFORMATOR OLEJOWY 16MVA 117 000,00 

114 1 641 001585 MASZYNA WYCIĄG. KOEPE 1100kW #"HELENA" 152 000,00 

115 1 641 001589 MASZYNA WYCIĄGOWA SKIPOWA Z 2 PRZETWORNIC. 1250 Kw 1 070 000,00 

        RAZEM 18 793 750,14 

116 2 441 001015 
AGREGAT POMPOWY WRAZ Z PRZEMIENNIKAMI   
CZĘSTOTLIWOŚCI 199 000,00 

117 2 444 000236 SPRĘśARKA OCHSNER 80 700,00 

118 2 513 000920 PRASA FILTRACYJNA PF 570 U-551/5 57 400,00 

119 2 513 000951 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY U-210 21 000,00 

120 2 513 000972 PRZESIEWACZ ODWADNIAJĄCY U-272 14 900,00 

121 2 513 000975 WZBOGACALNIK KLASYFIKACYJNY U-268 19 300,00 

122 2 513 000976 WZBOGACALNIK KLASYFIKACYJNY U-269 19 300,00 

123 2 513 000977 PRZESIEWACZ ODWADN. U-271 7 400,00 

124 2 513 000982 HYDROCYKLON ZAGĘSZCZAJACY U-281/1006299 15 600,00 

125 2 513 000983 HYDROCYKLON ZAGĘSZCZAJĄCY U-282/1 15 600,00 

126 2 513 000984 HYDROCYKLON ZAGĘSZCZAJĄCY U-282/1 15 600,00 

127 2 513 000985 HYDROCYKLON  ZAGĘSZCZAJĄCY U-282/2 15 600,00 

128 2 513 000991 WZBOGACALNIK U-285 38 500,00 

129 2 513 000992 PRZESIEWACZ PWE-1.5*4.5 U-255 20 800,00 

130 2 513 000993 PRZESIEWACZ ODWADNIAJĄCY U-288 28 600,00 

131 2 513 000994 PRZESIEWACZ ODWADNIAJĄCY U-287 28 600,00 

132 2 513 000995 WZBOGACALNIK SPIRALNY U-286 38 500,00 

133 2 513 001000 AUTOFLAG 8530 3 200,00 

134 2 513 001001 TAŚMOWA PRASA FILTRACYJNA U-811 161 000,00 

135 2 513 001002 TAŚMOWA PRASA FILTRACYJNA U-812 161 000,00 

136 2 513 001017 PRZESIEWACZ WIBRACYJNYZ ZESPOŁEM ZSUWNI 20 400,00 

137 2 513 001018 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY Z ZESPOŁEM ZSUWNI 20 400,00 

138 2 513 001019 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY 5000X2050 Z SITEM 11 200,00 

139 2 513 001023 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PWS 2663 20 400,00 

140 2 513 001047 PRZESIEWACZ PWR 1 2.6X4.5 U-210 285 000,00 

141 2 513 001048 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY TYPU PWE 3.0x6.0 66 500,00 

142 2 513 001049 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY TYPU PWE 2050 36 800,00 

143 2 513 001050 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PWK-I-2.4x6.3 368 000,00 

144 2 513 002153 PRZESIEWACZ PKW1-2,4x6,3 368 000,00 

145 2 513 002266 U-249 WIRÓWKA WOW                       NR FABRYCZNY 193 213 000,00 

146 2 513 002291 
U-214 WZBOGACALNIK TYPU DISA 2          NR FABRYCZNY 
4/2006 496 000,00 
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147 2 513 002485 
U-274 WIRÓWKA HTS -40                   NUMER FABRYCZNY  
02215 213 000,00 

148 2 513 002486 
U-275 WIRÓWKA HTS-40                    NUMER FABRYCZNY  
02214 213 000,00 

149 2 513 002487 
U-27 WIRÓWKA HTS-40                     NUMER FABRYCZNY 
02217 213 000,00 

150 2 513 002488 
U-277 WIRÓWKA HTS-40                    NUMER FABRYCZNY 
02218 213 000,00 

151 2 513 002924 PRZESIEWACZ WIBRACYJNY PWS-2663 NR FABRYCZNY 1 123 000,00 

152 2 610 000100 ROZDZIELNIA 2RGO OB 22302 9 800,00 

153 2 610 000102 ROZDZIELNIA OST-3 OB 22302 233 000,00 

154 2 610 000103 ROZDZIELNIA 2RG OB 22302 18 300,00 

155 2 610 000104 ROZDZIELNIA 2RSS-220 V OB-70601 6 800,00 

156 2 610 000105 ROZDZIELNIA 21RS-500 STYCZNIKOWNIA 7 200,00 

157 2 610 000107 ROZDZIELNIA 1ROG OB 70101 5 100,00 

158 2 610 000108 ROZDZIELNIA RS OB 70101 23 400,00 

159 2 610 000109 ROZDZIELNIA 1RS 5 100,00 

160 2 611 001031 
PRZEMIENNIK CZESTOTLIWOSCI NXSO1405A2T1SSSA1A2 
VACON NR FABR.10294111 15 700,00 

161 2 611 001032 
PRZEMIENNIK CZESTOTLIWOSCI NXS01405A2T1 SSSA1A2 
VACON NR FABR.10294722 15 700,00 

162 2 630 000393 TRANSFORMATOR 1000KVA OB 70601 52 400,00 

163 2 630 000394 TRANSFORMATOR 1000KV OB-70601 52 400,00 

164 2 633 001950 
BATERIA AKUMULATOROWA OSP.XC 120/106    NUMER 
FABRYCZNY 252617 18 400,00 

165 2 640 000509 WYCIĄG TOWAROWY 7 300,00 

166 2 641 000602 DŹWIG TOWAROWO - OSOBOWY U-241 59 900,00 

167 2 642 000878 śURAW ZB-75/100 174 000,00 

168 2 643 000887 TAŚMOCIĄG B-1600 U-101 116 000,00 

169 2 643 000889 TAŚMOCIĄG B-1400 U-122 109 000,00 

170 2 643 000891 TAŚMOCIĄG B-1200 U-611A 168 000,00 

171 2 644 000958 PRZENOŚNIK TAŚMOWY B-1000 / U-112 / 56 300,00 

172 2 644 000961 PRZENOŚNIK TAŚMOWY B-1000 / U-132 54 800,00 

173 2 644 000964 PRZENOŚNIK TAŚMOWY REWERSYJNY U-581 70 600,00 

174 2 644 000965 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-580 227 000,00 

175 2 644 000966 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U 901 214 000,00 

176 2 644 000967 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-103 72 400,00 

177 2 644 000970 PRZENOŚNIK TAŚMOWY REWERSYJNY U-815 169 000,00 

178 2 644 000971 PRZENOŚNIK TAŚMOWY REWERSYJNY U-816 169 000,00 

179 2 644 000972 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-201 272 000,00 

180 2 644 000973 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-203 48 100,00 

181 2 644 000974 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-202 272 000,00 

182 2 644 000976 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-278 58 900,00 

183 2 644 000977 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-261 60 100,00 

184 2 644 000979 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-291 80 500,00 

185 2 644 000981 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-108 123 000,00 

186 2 644 000982 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-113 70 100,00 

187 2 644 000983 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-111 69 000,00 

188 2 644 000984 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-138 143 000,00 

189 2 644 000985 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-105 84 000,00 

190 2 644 000987 PRZENOŚNIK TAŚMOWY U-141 172 000,00 

191 2 644 000991 PRZEN. TAŚMOWY B-1200 U-621 65 000,00 

192 2 658 001227 PRASA FILTRACYJNA Z AGREGATEM HYDRAUL. 390 000,00 

193 2 658 001228 PRASA FILTRACYJNA Z AGREGATEM HYDRAUL. 390 000,00 

194 2 658 001229 PRASA FILTRACYJNA Z AGREGATEM HYDRAULICZ 321 000,00 
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195 2 658 001230 PRASA FILTRACYJNA Z AGREGATEM HYDRAULICZ 526 000,00 

196 2 658 001231 PRASA FILTRACYJNA Z AGREGATEM HYDRAUL. 526 000,00 

197 2 743 000051 ZURAW ZB-75/100 174 000,00 

198 2 800 000032 PRZEPLYWOMIERZ 53P2H-EDOB1AC2AEC 8 900,00 

199 2 800 000257 PRZEPŁYWOMIERZ PH 532-EDOBPAAOAEAC 15 000,00 

200 2 800 000263 
PRZEPŁYWOMIERZ PZ531-ECOB1AAOAEAC DN125 NUMER 
FABRYCZNY 840F7019000 15 000,00 

201 2 610 000031 ROZDZIELNIA GŁÓWNA 6KV-GSZ-1 1 040 000,00 

202 2 610 000046 ROZDZIELNIA 380V BSO 20 000,00 

203 2 610 000048 ROZDZIELNIA GŁÓWNA 6KV-OST-6 16 100,00 

204 2 610 000074 ROZDZIELNIA 6KV 16-SZAFOWA 16 100,00 

205 2 610 000093 NAPOW.STACJA TRANSF.ROZDZ.110/6KV-GST-1 15 900,00 

206 2 610 002050 
ROZDZIELNIA RG ŁAŹNI 400/230V TYP ELEK  NR FABRYCZNY 
161/07/07 75 800,00 

207 2 630 000379 TRANSF.MOCY 110/6KV-25MVAST.110KV TDRBZ 75 500,00 

208 2 630 000380 TRANSFORMATOR MOCY 110/6KV-25MVA TDRBZ 75 500,00 

209 2 659 001267 UKŁAD ROZLICZENIOWY ENERGII 10 700,00 

210 2 610 001986 
ROZDZIELNIA  500 V MASZYNA WYCIĄGOWA      PRZEDZIAŁ 
SKIPOWY 95 400,00 

211 2 611 000133 ROZDZIELNIA 6KV/500V 15 200,00 

212 2 491 000259 STEROWNIKI SIMATIK 6 400,00 

213 2 446 000242 WENTYLATOR OSIOWY WOK-4d 1 100,00 

214 2 446 000245 WENTYLATOR OSIOWY WOK-4D UR 2 100,00 

215 2 446 000246 WENTYLATOR OSIOWY WOK-7DU 16 400,00 

216 2 446 000247 WENTYLATOR OSIOWY WOK-7DU 16 400,00 

217 2 641 000513 MASZYNA WYCIĄGOWA JANINA III SKIPO 526 000,00 

218 2 641 000514 MASZYNA WYCIĄGOWA JANINA III PRZED 471 000,00 

219 2 641 000517 URZĄDZENIE WYCIĄGOWE 273 000,00 

220 2 624 000343 
SYSTEM KONTROLI PARAMETR. BEZP. I PRODUKCJI TYPU 
SKB-1 173 000,00 

221 2 624 000344 
SYSTEM ŁĄCZNOŚCI TELEF I ALARMOWO-
ROZGŁSZENIOWEJ TYPU STAR-N 34 700,00 

222 2 626 000351 SYSTEM HICOM RUCH I 151 000,00 

        RAZEM 12 983 800,00 
        SUMA 31 777 550,14 
 SPRZĘT ELEKTRONICZNY  

Lp.  Filia GUS  
Nr. 

inw. Nazwa 
Suma 

ubezpieczenia 
1 0 491 000656 ZESTAW KOMPUTEROWY DO OBSLUGI MAP CYFROWYCH    28 200,00 

2 0 491 000664 SYSTEM ZABEZPIECZENIA SIECI LAN         69 900,00 

3 0 491 000710 
CENTRALNY SYSTEM ZASILANIA STRUKTURY  INF W BUD 
ZARZĄDU - ZASILACZ UPS 23 200,00 

4 0 491 000756 CENTRALNY SYSTEM ZASILANIA STRUKTURY INF 35 000,00 

5 0 491 000824 ZESTAW KOMPUTEROWY SERWER SUN FIRE V240 32 600,00 

6 0 491 000825 ZESTAW KOMPUTEROWY SERWER SUN FIRE V250 32 600,00 

7 0 491 000826 ZESTAW KOMPUTEROWY SERWER SUN FIRE V120 20 400,00 

8 0 491 000840 SERWER DELL POWEREDGE 1850 14 600,00 

9 0 491 000841 SERWER DELL POWEREDGE 2850 17 500,00 

10 0 491 000844 SERWER DELL POWEREDGE 2850 17 500,00 

11 0 491 000845 SERWER HP COMPAQ ML350 17 500,00 

12 0 491 000930 
SERWER DELL PE1800 SCSI X3.0/1GB/3X146G NR FAB. 
G17D0011710467638 17 500,00 

13 0 491 001025 SERWER DELL POWEREDGE 2850 23 300,00 

14 0 491 001039 SERWER DELL POWEREDGE 2850 3x300GB/2GB/2,8XDC 26 100,00 

15 0 491 001062 ZEWNĘTRZNY NAPĘD TAŚMOWY QUANTUM LTO-3 18 600,00 

16 0 491 001066 SERWER DELL POWEREDGE 2850 13 000,00 
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17 0 491 001067 SERWER DELL POWEREDGE 1850 13 000,00 

18 0 491 001068 SERWER DELL POWEREDGE 1850 13 000,00 

19 0 491 001097 SERWER BAZ DANYCH ML-380  16 300,00 

20 0 491 001100 
ZESTAW KOMPUTEROWY DO PRZETWARZANIA INFORMACJI 
NIEJAWNYCH 21 000,00 

21 0 491 001167 SERWER HP DL380 G5 5140/2GB/EU/CZC73307C7 27 500,00 

22 0 491 001168 SERWER HP DL380 G5 5140/2GB/EU/CZC73307C8 27 500,00 

23 0 491 001180 SERWER HP DL380 G4 X2,4/2MB/2GB/SN:DEH7460DE 19 700,00 

24 0 211 000519 ZEWNĘTRZNE ŁĄCZE ŚWIATŁOWODOWE 279 313,00 

25 0 491 001152 
UKŁAD POŁACZENIA BEZPRZEWODOWEGO SIECI 
INFORMATYCZNEJ ZG SOBIESKI I ZG JANINA 528 000,00 

        RAZEM 1 352 813,00 
26 1 491 000657 ZESTAW KOMPUTEROWY DO OBSLUGI MAP CYFROWYCH 44 800,00 

27 1 491 000723 SERWER HP PROLIANT ML 350 G3 8 600,00 

28 1 491 000805 
URZADZENIE AKTYWNE GLOWNEGO SZKIELETU   SIECI 
KOMPUTEROWEJ LAN 120 000,00 

29 1 491 000939 
SIEĆ KOMPUTEROWA VDSL, ELEMENTY KOMPUTER, SIECI 
VDSL 3 000,00 

30 1 492 001221 
SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA I WIZUALIZACJI 
SIMATIC 620 849,18 

31 1 491 001255 
SERWER HP ML350G5 E5460/8GB/3x300 15k   SAS/RPS 
sn:GB8848AWJN 27 225,00 

32 1 491 001256 
SERWER HP ML350G5 E5460/8GB/3x300 15k   SAS/RPS  
sn:GB8848AWJV 27 225,00 

33 1 491 001324 KOMPUTEROWY SYSTEM WIZUALIZACJI MULTIMEDIALNEJ 53 500,00 

34 1 492 000857 
AUTOMAT.URZADZ.DO STEROW.PROCES.PRODUKC.(wzbogacanie 

i odsiarczanie mialow) 
619 273,26 

35 
1 

492 000858 
AUTOMAT.URZADZ.REGUL. KASKADA PODSYNCHRONICZNA 
SZYB LEOPOLD 162 000,00 

36 
1 

492 001169 
SYSTEM AUTOMATYCZNEGO STEROWANIA I NADZORU 
ROZDZ 6KV NR R-1S, 341 000,00 

        RAZEM 2 027 472,44 

37 2 491 000282 
KOMPUTER XENON/1000 Z OPROGRAMOWANIEM   
SYSTEMOWYM+MONITOR DELL E773S 11 600,00 

38 2 491 000291 SERVER SUN SUNFIVE V120 20 400,00 

39 2 491 001055 SERWER DELL PE 2800 Z OPROGRAMOWANIEM 26 980,15 

40 2 
491 

001099 
SERWER WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM RCPML350TO4P NR 
FABRYCZNY GB86218KFA 16 300,00 

41 2 
491 

001144 
ZESTAW KOMPUTEROWY (SERWER)             TYP HP DC 7600 
CMT,NR F.CZC64802YW 3 600,00 

42 2 
491 

001156 
SERWER WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ML 3270G4 NR 
FABRYCZNY GB 864901PH 22 284,73 

43 2 
624 

000343 
SYSTEM KONTROLI I PARAMETR. BEZP. I PRODUKCJI TYPU 
SKB-1 173 000,00 

44 2 
624 

000344 
SYSTEM ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ I ALARMOWO-
ROZGŁOSZENIOWEJ TYPU STAR-N 34 700,00 

45 2 626 000351 SYSTEM HIKOM RUCH I 151 000,00 

46 2 626 000353 SYSTEM DYSPOZYTORSKI DISPATCHER 300 36 800,00 

47 2 492 000299 APARATURA STERUJĄCA I POMIAROWA MSR 607 000,00 
48 2 492 001191 SYSTEM iFix 4.0 STEROWANIE WIZUALIZACJI ZPMW TYP iFix 4.0 195 700,00 

49 2 492 000303 UKŁAD AUTOM.REGUL.PŁUCZKI 260 000,00 

        RAZEM 1 559 364,88 
        SUMA 4 939 650,32 
* Filia     
0 - Centrum    
1 - Sobieski    
2 - Janina    
      
Uwaga!      
Szczegółowy zakres rzeczowy ubezpieczenia pozostały ch składników maj ątku zawiera zał. nr 6  
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Załącznik nr 2 do wymagań ofertowych 
 
 

WZÓR   OFERTY  TECHNICZNEJ   
 
 

1. Dane oferenta: 
 
pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 adres pocztowy: ………………………………………………………………………. 
 ........................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................ 

  
2. Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………... 

 
3. Przedmiot (zakres) oferty: ………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
(w przypadku ofert częściowych naleŜy podać nr i nazwę części przedmiotu 
zamówienia) 
 

 
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: okres ubezpieczenia – od 01.07.2010 r. 

do 30.06.2011 r. 
 
5. Termin zawarcia polis: do 30.06.2010 r. 

 
6. Oświadczamy, Ŝe oferowana usługa wolna jest  od wad prawnych.  

 
 

7. Oświadczamy, Ŝe posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
8. Oświadczamy, Ŝe posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
9.1. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ  
wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym jako 
termin złoŜenia ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem  usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców: 
zał. nr ........ 

 
9.2. Dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi zostały naleŜycie wykonane (Referencje): 
zał. nr ........ 
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  9.3. Kserokopia zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. 
  zał. nr ........ 
 
 9.4. Ogólne warunki ubezpieczenia. 
  zał. nr ........ 
 
9.5. Kserokopie dokumentów: 

        a) zał. nr 1 - ……………………………………………………………………… 
        b) zał. nr 2 -………………………………………………………………………... 
        c) zał. nr 3 -……………………………………………………………………… 

   ...) zał. nr .... - ........................................................................................................... 
   ...) zał. nr ... - ............................................................................................................ 
        

 
 
 
 
 
 
 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 3 do wymagań ofertowych 
 
 

WZÓR    OFERTY  HANDLOWEJ   
 

1. Dane oferenta: 
 
pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………........ 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
skrót nazwy oferenta: ……………………………………………………………......... 

 NIP: ………………………………………………………………………………........ 
 REGON: …………………………………………………………………………….... 
 adres pocztowy: ....……………………………………………………………………. 
 nr telefonu: ……………………………………………………………………………. 

nr faksu: ………………………………………………………………………………. 
e-mail: ………………………………………………………………………………… 
 

(w przypadku oferentów występujących wspólnie powyŜsze naleŜy wypełnić   
      dla kaŜdego oferenta oddzielnie) 

 

2. Data sporządzenia oferty: …………………………………………………………... 
 

3. Przedmiot (zakres) oferty: ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………… 

 
4. Cena : zgodnie z formularzem cenowym – zał. nr 8 do wymagań ofertowych. 

 
 

5. Warunki płatności: płatności kwartalne do końca kaŜdego pierwszego miesiąca                    
w kwartale 
 
Za datę zapłaty przyjmuje się dzień obciąŜenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
 

6. Forma płatności: przelew. 
 

7. Termin związania ofertą: 
Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych ofertą na czas wskazany  
w wymaganiach ofertowych. 

 
8. Oświadczamy, Ŝe znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 

9. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z wymaganiami ofertowymi i przyjmujemy je  
bez zastrzeŜeń. 

 
10. Oświadczamy, Ŝe wyraŜamy zgodę na podpisanie umowy zgodnie z załączonym 

wzorem. 
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11. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
      11.1. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne    
       zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne    
       przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności    
       gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu   
       składania ofert: 

 zał. nr ..... 
 

11.2. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub 
zaświadczenie o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub 
rozłoŜenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji 
organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert: 
zał. nr .....  

 
11.3. Kserokopia aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzających odpowiednio, Ŝe oferent nie zalega w opłacaniu składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert: 
zał. nr ..... 

 
 11.4. Dowód wpłacenia wadium: 
  zał. nr .... 
 
 11.5. Dowód wykupu wymagań ofertowych:  
  zał. nr .... 
 
 11.6. Pełnomocnictwa*): 
  zał. nr .... 
 

* )  - w przypadku, gdy udzielono pełnomocnictw 
 
 
 
 
 
 
 

 ....................................................................................................... 
(Pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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Załącznik nr 4 do wymagań ofertowych 
 
 
 

WYKAZ  USŁUG  
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH  
W OKRESIE OSTATNICH TRZECH LAT 

 
 

 
 
 

Nazwa oferenta: ......................................................................... 

Adres oferenta: .......................................................................... 

Data:........................................................................................... 

 
   

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
zamówienia 

netto 
(bez VAT) 

Termin 
realizacji 

Pełna nazwa podmiotu, 
na rzecz którego 

wykonywano 
zamówienie 

 
 

 
 
 
 
 
     ....................................................................................................................... 

(pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania oferenta) 
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   Załącznik  nr 5a do wymagań ofertowych  
 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MIENIA W PODZIEMNEJ CZĘŚCI ZAKŁADÓW GÓRNICZYCH 

 POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A. 

 

W dniu ……………………………… w Jaworznie została zawarta Umowa Generalna Ubezpieczenia Mienia                    

w Podziemnej Części Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. pomiędzy: 

 

Południowym Koncernem Węglowym Spółka Akcyjna  z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,  

43-600 Jaworzno, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000228587, NIP 632-18-80-539, o kapitale zakładowym 352.040.780,- zł który został opłacony w całości,  

reprezentowana  przez: 

1. ................................................................– .............................................................................., 

 

2. ................................................................– .............................................................................., 

 

zwanym dalej Ubezpieczającym, 

 

 

a  

 

 

…………………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………….., przy ul. 

………………..,  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

……………………………………………………., pod numerem KRS …………………….; NIP 

……………………………, 

 o kapitale zakładowym ……………………………………………….. 

reprezentowana przez: 
1. ................................................................– .............................................................................., 

 

2. ................................................................– .............................................................................., 

 
zwanym  dalej  Ubezpieczycielem, 

 

a łącznie zwanych takŜe Stronami, 

o następującej treści:  
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§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

1. Umowa Generalna Ubezpieczenia Mienia w Podziemnej Części Zakładów Górniczych Południowego 

Koncernu Węglowego S.A. zwana takŜe dalej Umową określa zasady współpracy Stron w zakresie umowy 

ubezpieczenia mienia w podziemnej części Zakładów Ubezpieczającego. 

2. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami warunków 

ubezpieczenia mienia ………………………………………. 

 

§ 2 

 

Przedmiot i rodzaj ubezpieczenia 

 

Niniejsza Umowa ramowa dotyczy ubezpieczenia mienia znajdującego się w podziemnej części  Zakładów 

Górniczych Ubezpieczającego. 

§ 3 

 

Miejsce ubezpieczenia 

1. Mienie, o którym mowa w § 2 objęte jest ochroną w następujących miejscach prowadzenia działalności przez 

Ubezpieczającego: 

� Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, 43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2 

 

§ 4 

 

Warunki ubezpieczenia 

 

1. Do niniejszej Umowy będą miały zastosowanie następujące warunki ubezpieczenia stosowane przez 

Ubezpieczyciela wraz z klauzulami: 

� Warunki Ubezpieczenia Mienia …………………………………………, stanowiące Załącznik nr 1 do 

niniejszej Umowy wraz z klauzulami: 

- Klauzula wysokości odszkodowania  

- Klauzula reprezentantów  
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- Klauzula początku odpowiedzialności  

- Klauzula stempla bankowego  

- Klauzula rat niewymagalnych  

� Definicje wszystkich powoływanych powyŜej klauzul dodatkowych zawiera załącznik nr 2 do niniejszej 

Umowy. 

 

2. Strony wprowadzają dodatkowe postanowienia dotyczące warunków ubezpieczenia: 

a) wprowadza się podlimit na koszty akcji ratowniczej – 4.000.000,00 zł w ramach limitu na jedno 

zdarzenie; 

b) ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości …………………% naleŜnego odszkodowania; 

c) określone powyŜej wysokości limitów i podlimitów są stałe i mają zastosowanie po ostatecznym 

wyliczeniu rozmiaru szkody uwzględniającego franszyzę redukcyjną; 

d) dla wskazanych maszyn i urządzeń dołowych  jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się wartość 

przyjętą 

w przedmiotowych umowach PKW  S.A. –  wartość odtworzeniowa bez VAT; 

e) w przypadku zmiany wartości ubezpieczanego mienia, Ubezpieczyciel skoryguje wysokość składki 

proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia i zmiany sum ubezpieczenia; 

f) ubezpieczyciel gwarantuje Ubezpieczającemu utrzymanie wysokości stawek taryfowych przez cały 

okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Składka za okresy ubezpieczenia krótsze niŜ jeden rok, 

będzie skalkulowana po uaktualnieniu wartości majątku, proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia  

w systemie ‘pro rata temporis’; 

g) zwrot kosztów za akcję ratowniczą przysługuje Ubezpieczającemu, Południowemu Koncernowi  

Węglowemu S.A.;  

h) Ubezpieczone mienie objęte jest równieŜ ochroną od szkód pozostających w normalnym związku 

przyczynowo skutkowym ze zdarzeniami wymienionymi w warunkach ubezpieczenia 

mienia  ………………………………………………... 

 

 

§ 5 

Czas trwania Umowy, okres ubezpieczenia 

 

1. Niniejsza umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.  

2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach niniejszej Umowy od 1 lipca 2010r. godz. 

0000 do 30 czerwca 2011r.  godz. 2400: 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
 

 

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych  nr  101/10 
„Ubezpieczenie majątku  i odpowiedzialności cywilnej dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
 

28 

 

§ 6 

Sumy ubezpieczenia i składka 

 

1. Sumy ubezpieczenia oraz wysokość składek dla poszczególnych ryzyk określają polisy ubezpieczeniowe. 

2. Podstawą wystawienia polis ubezpieczeniowych są wykazy dostarczone przez Ubezpieczającego, 

przekazane Ubezpieczycielowi w wymaganiach ofertowych. 

 

      Zestawienie zbiorcze sum ubezpieczenia i składek dla poszczególnych ryzyk 

 

L.p. Rodzaj ubezpieczenia 

Stawka 

ubezpieczenia 

(‰) 

Suma 

ubezpieczenia 

(zł) 

Składka za okres 

ubezpieczenia (zł)  

1. 
Mienie w podziemnej części 

zakładu górniczego  
…………. 77 850 404,32 ………………….. 

 

3. Ubezpieczyciel gwarantuje Ubezpieczającemu utrzymanie wysokości stawek taryfowych dla poszczególnych 

rodzajów ubezpieczeń, przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Składka za okresy 

ubezpieczenia krótsze niŜ jeden rok, będzie skalkulowana po uaktualnieniu wartości majątku, proporcjonalnie 

do okresu ubezpieczenia w systemie ‘pro rata temporis’. 

4. JeŜeli jakakolwiek umowa ubezpieczenia (polisa) ulegnie rozwiązaniu, przed upływem końcowego terminu 

określonego w dokumencie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokonuje rozliczenia składki proporcjonalnie do 

czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej. JeŜeli występuje zwrot składki za niewykorzystany okres 

ubezpieczenia, to składka ta moŜe zostać zaliczona na poczet zmniejszenia naleŜnych rat z tytułu 

funkcjonujących umów ubezpieczenia (polis). 

5. Przy rozliczeniu lub zwrocie składki nie uwzględnia się kosztów manipulacyjnych. 

6. Całkowita składka ubezpieczeniowa z tytułu niniejszej Umowy wynosi …………………………                                    

(słownie: ……………………………………………….) i płatna będzie w następujących sposób: 
 

- I rata w wysokości …………………………………….. do 31.07.2010 r., 

- II rata w wysokości ……………………………………..do 31.10.2010 r., 

- III rata w wysokości …………………………………… do 31.01.2011 r., 

- IV rata w wysokości …………………………………… do 30.04.2011 r. 
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Składka płatna będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Ubezpieczyciela: 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………… 

       

      Zwroty składki wynikające z zapisów niniejszej umowy dokonywane będą w formie przelewu bankowego na 

      rachunek bankowy Ubezpieczającego: 

      PKO BP S.A. I Oddział Jaworznie, nr: 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192 

§ 7 

Zgłoszenie szkody 

 

1. Szkody zgłaszane będą Ubezpieczycielowi na adres: 

………………………………………………………………………………… 

tel. ………………………………., fax ……………………………………... 

 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. JeŜeli Strony nie ustalą inaczej, wszelkie zawiadomienia, pisma i informacje przekazywane przez 

Strony Umowy będą dokonywane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym lub 

faksem - pod warunkiem późniejszego przesłania pisma za pokwitowaniem lub listem poleconym na 

adres : 

 ………………………………………………………………………………… 

 tel. ………………………………., fax ……………………………………... 

2. Bez zgody Ubezpieczającego wyraŜonej pisemnie, Ubezpieczyciel nie moŜe przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.  

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych 

dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową i przywołanymi w niej załącznikami, zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r.                 

( Dz.U. z roku 2003 Nr 124, poz. 1151) 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

� Załącznik nr 1 –  warunki ubezpieczenia mienia ………………………………………………………… 

� Załącznik nr 2  –   Klauzule dodatkowe. 
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6. Realizację niniejszej Umowy, w granicach określonych pełnomocnictwem Ubezpieczający powierza  

konsorcjum brokerskiemu  Akma-Brokers Sp. z o.o. i Carbo Asecura S.A.  

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

8. Ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy 

rzeczowo dla siedziby Ubezpieczającego Sąd Gospodarczy. 

9. Niniejszą Umowę ramową Ubezpieczenia sporządzono w ………. jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze Stron. 

 

 

UBEZPIECZYCIEL                    UBEZPIECZAJĄCY 

 

….................................................       ……………………………………….

  

 

 

….................................................       ……………………………………….

  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  KLAUZULE DODATKOWE 

 

 
 

- Klauzula wysokości odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe wysokość odszkodowania określa się                      

w granicach sum ubezpieczenia lub limitów odszkodowania, niezaleŜnie od tego czy mienie będzie 

naprawiane, remontowane lub odtwarzane, w zaleŜności od wartości przyjętych do ubezpieczenia.                    

W przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej, bez potrącenia faktycznego zuŜycia 

technicznego, oraz w przypadku wartości księgowej brutto  bez pomniejszania o stopień  amortyzacji. 
 

 

 

- Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności 
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za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŜącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. 

Dla celów niniejszej umowy za wyłącznych reprezentantów ubezpieczającego uwaŜa się osoby, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności – uprawnione są do 

zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem pełnomocników legitymujących się 

pełnomocnictwem ogólnym, ustanowionych przez ten podmiot. 
 

 

 

- Klauzula początku odpowiedzialności – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest 

toŜsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 

 

 

- Klauzula stempla bankowego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się 

datę złoŜenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek ubezpieczyciela, pod warunkiem, Ŝe na 

rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.  
 

 

 

 

- Klauzula rat niewymagalnych  - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe w przypadku wypłaty odszkodowania, 

Ubezpieczyciel nie potrąci z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub teŜ nie zaŜąda 

zapłaty pozostałych do końca trwania okresu ubezpieczenia składek 
 

 

 

       UBEZPIECZYCIEL                    UBEZPIECZAJĄCY 

 

 

….................................................           ……………………………………….

  

 

 

….................................................           ……………………………………….
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Załącznik  nr 5b do wymagań ofertowych 
 

UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MIENIA NA POWIERZCHNI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI 

CYWILNEJ 

 POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A. 

 

W dniu ………………….. 2010 r. w Jaworznie została zawarta Umowa Generalna Ubezpieczenia Mienia Na 

Powierzchni Oraz Odpowiedzialności Cywilnej Południowego Koncernu Węglowego S.A. pomiędzy: 

 

Południowym Koncernem Węglowym Spółka Akcyjna  z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,  

43-600 Jaworzno, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000228587, NIP 632-18-80-539, o kapitale zakładowym 352.040.780,- zł który został opłacony w całości,  

reprezentowana przez: 

3. ................................................................– .............................................................................., 

 

4. ................................................................– .............................................................................., 

 

zwanym dalej Ubezpieczającym, 

 

 

 

a  

 

 

 

…………………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………….., przy ul. 

………………..,  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

……………………………………………………., pod numerem KRS …………………….; NIP 

……………………………, 

 o kapitale zakładowym ……………………………………………….. 

reprezentowana przez: 
1. ................................................................– .............................................................................., 

 

2. ................................................................– .............................................................................., 
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zwanym  dalej  Ubezpieczycielem, 

 

a łącznie zwanych takŜe Stronami,:  
 

o następującej treści:  

 

 

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

1.  Umowa Generalna Ubezpieczenia Mienia Na Powierzchni Oraz Odpowiedzialności Cywilnej Południowego 

Koncernu Węglowego S.A. zwana takŜe dalej Umową określa zasady współpracy Stron w zakresie umów 

ubezpieczeń, obejmujących prowadzoną działalność Ubezpieczającego. 

2.  Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia. 

3. Do zawieranych umów ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia zawarte w procedurze przetargowej 

na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 

§ 2 

 

Przedmiot i rodzaj ubezpieczenia 

 

1. Niniejsza Umowa ramowa dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: 

1) ubezpieczenia mienia, w tym: 

a) ubezpieczenia mienia (budynków, budowli, maszyn i urządzeń, zapasów, materiałów, mienia 

pracowniczego, wartości pienięŜnych) znajdującego się na powierzchni Zakładów Górniczych                      

i w Centrali Ubezpieczającego - od ognia i innych zdarzeń losowych, 

b) ubezpieczenia wartości pienięŜnych Ubezpieczającego - od kradzieŜy z włamaniem i rabunku, 

c) ubezpieczenia sprzętu elektronicznego - od wszystkich ryzyk 

2) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczającego w związku z prowadzoną działalnością  

i posiadanym mieniem, 

 

§ 3 

Miejsce ubezpieczenia 
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1. Mienie, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1, objęte jest ochroną we wszystkich miejscach prowadzenia 

działalności przez Ubezpieczającego: 

� „Centrum” - centrala PKW  S.A.   43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37 

� Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie  43-600 Jaworzno, ul. Sulińskiego 2 

� Zakład Górniczy Janina w LibiąŜu   32-590 LibiąŜ, ul. Górnicza 23 

2. Ubezpieczyciel automatycznie obejmie ochroną ubezpieczeniową nowe miejsca ubezpieczenia (lokalizacje), 

pod warunkiem zgłoszenia ich adresu w terminie 30 dni i nie pogorszenia się poziomu ryzyka w nowych 

lokalizacjach.  

3. W ubezpieczeniu OC, o którym mowa powyŜej w § 2 ust.1 pkt 2, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody 

zaistniałe na terytorium RP. 

 

§ 4 

Warunki ubezpieczenia 

 

1. Do niniejszej Umowy będą miały zastosowanie następujące warunki ubezpieczenia stosowane przez 

Ubezpieczyciela wraz z klauzulami: 

1) dla mienia znajdującego się na powierzchni:  

� Ogólne Warunki Ubezpieczenia ……………………………………………………….. obowiązujące od 

……………r. 

o symbolu …………………….., stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Umowy oraz następujące 

klauzule: 

- Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami  

- Klauzula akcji ratowniczej  

- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  

- Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 

- Klauzula przepięć  

- Klauzula wysokości odszkodowania  

- Klauzula zamieszek i strajków  

- Klauzula katastrofy budowlanej  

- Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące  

- Klauzula remontowa 

 

2) dla wartości pienięŜnych dla ryzyka kradzieŜy z włamaniem i rabunku: 

� Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia ………………………………………………..obowiązujące od 

…………….r.  

o symbolu ……………………………….., stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz klauzula: 
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- Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych . 

 

3) dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:  

� Ogólne Warunki Ubezpieczenia …………………………………………………….obowiązujące  

od……………    r. o symbolu …………………………………, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej 

Umowy oraz klauzule: 

- Klauzula szybkiej likwidacji szkód  

- Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami  

- Klauzula akcji ratowniczej 

- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  

- Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie  

- Klauzula wysokości odszkodowania 

- Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieŜowych 

 

4) dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej: 

� Ogólne Warunki Ubezpieczenia …………………………….. obowiązujące od ……………………..r.,                      

o symbolu …………………………, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej Umowy wraz z klauzulami: 

- szkody na osobie wyrządzone pracownikom (klauzula OC pracodawcy) 

- Klauzula ograniczenia odpowiedzialności 

 

5) Dla   wszystkich rodzajów ubezpieczeń 

� Do wszystkich rodzajów ubezpieczeń wymienionych w § 2 ust. 1  będą miały zastosowanie następujące 

klauzule dodatkowe: 

- Klauzula reprezentantów  

- Klauzula początku odpowiedzialności  

- Klauzula stempla bankowego  

- Klauzula rat niewymagalnych  

- Klauzula regresowa 

� Definicje wszystkich powoływanych powyŜej klauzul dodatkowych zawiera załącznik nr 5 do niniejszej 

Umowy. 

 

2.     Strony wprowadzają dodatkowe postanowienia dotyczące warunków ubezpieczenia: 

1) dla mienia na powierzchni od ognia i innych zdarzeń losowych: 

a) przyjmuje się pełny zakres ubezpieczenia; 

b) zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody spowodowane przez: wodę pochodzącą ze śniegu 

lub lodu zalegającego na dachach lub innych elementach obiektów, zalanie ubezpieczonego 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
 

 

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych  nr  101/10 
„Ubezpieczenie majątku  i odpowiedzialności cywilnej dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
 

36 

mienia w następstwie uszkodzenia elementów obiektów wskutek huraganu lub gradu oraz 

działanie mrozu skutkujące pęknięciem rur, przewodów w instalacjach wodociągowych, wodno-

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych i gaśniczych; 

c) przyjmuje się dla środków trwałych ujętych w ewidencji księgowej jako sumę ubezpieczenia 

wartość księgową brutto; 

d) przyjmuje się następujący system ubezpieczenia: środki trwałe oraz wartości pienięŜne na sumy 

stałe, materiały i zapasy oraz mienie pracownicze na pierwsze ryzyko; 

e) ustala się w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych franszyzę integralną 

500,00 zł (nie ma zastosowania dla  szkód w mieniu pracowniczym i wartościach pienięŜnych); 

 

2) dla ubezpieczenia wartości pienięŜnych:  

a) przyjmuje się system ubezpieczenia na pierwsze ryzyko; 

b) ustala się franszyzę integralną: 200,00 zł; 

c) w ramach sumy ubezpieczenia Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy uszkodzonych 

zabezpieczeń; 

3) dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 

a) przyjmuje się dla środków trwałych ujętych w ewidencji księgowej jako sumę ubezpieczenia 

wartość księgową brutto; 

b) ustala się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk franszyzę redukcyjną 

w wysokości 500,00 zł; 

4) dla ubezpieczenia OC: 

a) rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody związane z zarządzaniem liniami kolejowymi 

i wykonywaniem przewozów kolejowych – w tym polegające na uszkodzeniu wagonów                            

i pozostałego taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej; 

b) wprowadza się postanowienie, Ŝe Ubezpieczyciel pokryje (do 10% sumy gwarancyjnej, ale bez 

zaliczania ich w poczet sumy gwarancyjnej;  za zgodą Ubezpieczyciela - takŜe wyŜsze): 

- koszty wynagrodzenia uzgodnionych z nim rzeczoznawców, 

- koszty poniesione w celu zapobieŜenia szkodzie, choćby były nieskuteczne, pod warunkiem, 

Ŝe były celowe, 

- uzgodnione z Ubezpieczycielem koszty obrony sądowej przed roszczeniami osób trzecich, 

- uzgodnione z Ubezpieczycielem koszty postępowania pojednawczego 
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c) dla szkód rzeczowych wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 zł. Franszyza 

nie dotyczy szkód na osobie; 

d) szczegółowe uregulowania dotyczące  zakresu ubezpieczenia  (ze szczególnym uwzględnieniem 

zmian do zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia) określone będą w odpowiednich polisach. 

   

 

§ 5 

Czas trwania Umowy, okres ubezpieczenia 

 

1.   Niniejsza umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.  

2.  Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach niniejszej Umowy od 1 lipca 2010r. godz. 

0000 do 30 czerwca 2011r. godz. 2400. 

 

§ 6 

Sumy ubezpieczenia i składka 

 

1. Sumy ubezpieczenia/sumy gwarancyjne oraz wysokość składek dla poszczególnych ryzyk określają polisy 

ubezpieczeniowe. 

2. Podstawą wystawienia polis ubezpieczeniowych są wykazy dostarczone przez Ubezpieczającego, przekazane 

Ubezpieczycielowi w wymaganiach ofertowych. 

 

Zestawienie zbiorcze sum ubezpieczenia i składek  dla poszczególnych ryzyk 
 

L.p. Rodzaj ubezpieczenia 

Stawka 

ubezpieczenia 

(‰) 

Suma 

ubezpieczenia 

(zł) 

Składka za 

okres 

ubezpieczenia 

(zł) 

Mienie na powierzchni od 

ognia 

i innych zdarzeń losowych – 

środki trwałe. 

…… 133 341 774,85 …………………. 1. 

Mienie na powierzchni od 

ognia 

i innych zdarzeń losowych – 
…… 1 000 000,00 …………………. 
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zapasy materiałów. 

Mienie na powierzchni od 

ognia 

i innych zdarzeń losowych – 

mienie pracownicze. 

…… 300 000,00 …………………. 

Mienie na powierzchni od 

ognia 

i innych zdarzeń losowych – 

środki pienięŜne w kasie. 

…… 580 000,00 …………………. 

2. 

Stacjonarny sprzęt 

elektroniczny od wszelkich 

ryzyk 

…… 4 939 650,32 …………………. 

Środki pienięŜne w kasie 

głównej od kradzieŜy 
…… 400 000,00 …………………. 

Środki pienięŜne w kasie 

głównej od rabunku 
…… 400 000,00 …………………. 

Środki pienięŜne w kasie 

węglowej od kradzieŜy 
…… 150 000,00 …………………. 

Środki pienięŜne w kasie 

węglowej od rabunku 
…… 150 000,00 …………………. 

Środki pienięŜne w kasie 

PKZP od kradzieŜy 
…… 30 000,00 …………………. 

3. 

Środki pienięŜne w kasie 

PKZP od rabunku 
…… 30 000,00 …………………. 

4. OC z tytułu prowadzenia 

działalności - zakres 

podstawowy 

 2 000 000,00             

na jedno i wszystkie 

zdarzenia  …………………. 

 OC za szkody związane z 

zarządzaniem liniami kolejowymi i 

wykonywaniem przewozów 

kolejowych 

 500 000,00     

sublimit na jedno 

i wszystkie zdarzenia  
…………………. 

 OC za szkody wyrządzone w 

środkach transportu podczas 

 100 000,00     

sublimit na jedno 

i wszystkie zdarzenia  
…………………. 
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wszelkich prac ładunkowych  

 OC za szkody na osobie 

wyrządzone pracownikom  

 1 000 000,00          

na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia  

…………………. 

 

3. Ubezpieczyciel gwarantuje Ubezpieczającemu utrzymanie wysokości stawek taryfowych dla poszczególnych 

rodzajów ubezpieczeń, przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenia. Składka za okresy 

ubezpieczenia krótsze niŜ jeden rok, będzie skalkulowana po uaktualnieniu wartości majątku, proporcjonalnie 

do okresu ubezpieczenia w systemie ‘pro rata temporis’. 

4. JeŜeli jakakolwiek umowa ubezpieczenia (polisa) ulegnie rozwiązaniu, przed upływem końcowego terminu 

określonego w dokumencie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokonuje rozliczenia składki proporcjonalnie do 

czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej. JeŜeli występuje zwrot składki za niewykorzystany okres 

ubezpieczenia, to składka ta moŜe zostać zaliczona na poczet zmniejszenia naleŜnych rat z tytułu 

funkcjonujących umów ubezpieczenia (polis). 

5 .Przy rozliczeniu lub zwrocie składki nie uwzględnia się kosztów manipulacyjnych. 

6. Całkowita składka ubezpieczeniowa, liczona dla poszczególnych ubezpieczeń, o których mowa w § 2 Umowy 

wynosi …………………………….. zł (słownie: ………………………………………………….) i płatna będzie                 

w następujących sposób: 

- I rata w wysokości ……………………… zł do 31.07.2010 r., 

- II rata w wysokości ……………………... zł do 31.10.2010 r., 

- III rata w wysokości …………………….. zł do 31.01.2011 r., 

- IV rata w wysokości …………………….. zł do 30.04.2011 r. 

     

 

  Składka płatna będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Ubezpieczyciela: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

      Zwroty składki wynikające z zapisów niniejszej umowy dokonywane będą w formie przelewu bankowego na 

      rachunek bankowy Ubezpieczającego: 

      PKO BP S.A. I Oddział Jaworznie, nr: 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192 

§ 7 

Zgłoszenie szkody 
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1.   Szkody zgłaszane będą Ubezpieczycielowi na adres: 

 ………………………………………………………………………………… 

 tel. ………………………………., fax ……………………………………... 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. JeŜeli Strony nie ustalą inaczej, wszelkie zawiadomienia, pisma i informacje przekazywane przez Strony 

Umowy będą dokonywane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym lub faksem - pod 

warunkiem późniejszego przesłania pisma za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres: 

  ………………………………………………………………………………… 

 tel. ………………………………., fax ……………………………………... 

 

2. Bez zgody Ubezpieczającego wyraŜonej pisemnie, Ubezpieczyciel nie moŜe przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.  

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych 

dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową i przywołanymi w niej załącznikami, zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r.                          

( Dz.U. z roku 2003 Nr 124, poz. 1151). 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

� Załącznik nr 1 –  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od ……………………………………………, 

� Załącznik nr 2 –  Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od ……………………………………………, 

� Załącznik nr 3 –  Ogólne Warunki Ubezpieczenia ……………………………………………………….., 

� Załącznik nr 4 –   Ogólne Warunki Ubezpieczenia ………………………………………………………., 

� Załącznik nr 5 –   Klauzule dodatkowe. 

6. Realizację niniejszej Umowy, w granicach określonych pełnomocnictwem Ubezpieczający powierza  

konsorcjum brokerskiemu  Akma-Brokers Sp. z o.o. i Carbo Asecura S.A.  

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

8. Ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy 

rzeczowo dla siedziby Ubezpieczającego Sąd Gospodarczy. 

9. Niniejszą Umowę ramową Ubezpieczenia sporządzono w ………….   jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze Stron. 

 

 

 



Południowy Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie  
 

 

Przetarg nieograniczony nie objęty ustawą Prawo zamówień publicznych  nr  101/10 
„Ubezpieczenie majątku  i odpowiedzialności cywilnej dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 
 

41 

       UBEZPIECZYCIEL                    UBEZPIECZAJĄCY 

 

 

….................................................       ……………………………………….

  

 

 

….................................................       ……………………………………….

  

 

 

 

 

 

Załącznik nr  5  KLAUZULE DODATKOWE 
 

( zastosowanie poniŜszych klauzul w poszczególnych umowach ubezpieczenia zgodnie z § 4 ust. 1 ) 
 

- Klauzula  swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami – z zachowaniem  pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy, ubezpieczenie obejmować będzie mienie znajdujące 

się we wszystkich lokalizacjach PKW S.A. Zakres ubezpieczenia obejmuje równieŜ zdarzenia mające 

miejsce podczas transportu ubezpieczonego mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami PKW S.A. 
 

- Klauzula akcji ratowniczej – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą  klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe  Ubezpieczyciel wypłaci takŜe odszkodowanie,                 

w granicach sumy ubezpieczenia za szkody polegające na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratowniczej, 

gaśniczej, wyburzenia, odgruzowania prowadzonych  w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi 

objętymi umową ubezpieczenia. 
 

- Klauzula przepięć – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe  Ubezpieczyciel zrekompensuje takŜe szkody                                    

w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek wszelkich przepięć. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

z tytułu powyŜszego ryzyka wynosi: 200 000 zł  na jedno i  wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

- Klauzula zamieszek i strajków – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe ubezpieczającemu przysługuje prawo do 

odszkodowania jeŜeli szkoda w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek celowego uszkodzenia lub 

zniszczenia w następstwie strajku, zwolnienia grupowego pracowników, wewnętrznych zamieszek. Limit 

odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi 100 000 zł. 
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- Klauzula katastrofy budowlanej – ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe                                        

w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub 

jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń 

losowych. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi            

1 000 000,00 zł.  
 

- Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące – ochroną ubezpieczeniową objęte są równieŜ szkody 

powstałe w ubezpieczanym mieniu w związku z uderzeniem przez przewrócone obiekty (lub oderwane ich 

części), sąsiadujące z ubezpieczanym mieniem, takie jak drzewa, maszty, kominy itp.  
 

- Klauzula remontowa – ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, zakres udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zostaje 

rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach równieŜ podczas 

prowadzonych prac przebudowy, remontu lub modernizacji w związku z ich wykonywaniem. Ochrona 

dotyczy prac nie wymagających pozwoleń stosownych organów w myśl przepisów prawa budowlanego 
 

- Klauzula zabezpieczeń  przeciwkradzieŜowych – Ubezpieczyciel oświadcza, Ŝe znany jest mu stan 

zabezpieczeń  przeciw kradzieŜowych w miejscu ubezpieczenia, w którym jest przechowywane mienie 

naleŜące do ubezpieczonego i uznaje te zabezpieczenia za wystarczające. 

- Klauzula szybkiej likwidacji szkód – w przypadku szkody w mieniu, którego szybkie przywrócenie do 

pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania Ubezpieczającego (np. centrala telefoniczna, serwer 

itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela moŜe przystąpić natychmiast do  zleconej 

(wyspecjalizowana firma zajmująca się serwisem)  likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący 

przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura 

za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku, 

którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 

ubezpieczający po zgłoszeniu szkody moŜe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyŜszych 

zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni 

od daty otrzymania zgłoszenia szkody.  

W przypadku szkody całkowitej – wypłata odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia dla sprzętu 

elektronicznego danego rodzaju o najbardziej zbliŜonych parametrach uŜytkowych dostępnych na rynku, 

według cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów firm elektronicznych, jeŜeli wartość nowego 

urządzenia nie będzie wyŜsza od sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia.   

Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie 

z kosztami rozbiórki i demontaŜu części niezdatnych do uŜytku, w pełnej wysokości. 
 

- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe  bez względu na to czy szkoda 

w ubezpieczonym mieniu zaistniała, Ubezpieczyciel pokrywa poniesione przez Ubezpieczającego lub 
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podmioty działające na jego zlecenie, celowe, choćby nieskuteczne, koszty zabezpieczenia zagroŜonego 

mienia przed szkodą. 
 

- Klauzula wysokości odszkodowania – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe wysokość odszkodowania określa się                       

w granicach sum ubezpieczenia lub limitów odszkodowania, niezaleŜnie od tego czy mienie będzie 

naprawiane, remontowane lub odtwarzane, w zaleŜności od wartości przyjętych do ubezpieczenia.                    

W przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej, bez potrącenia faktycznego zuŜycia 

technicznego, oraz w przypadku wartości księgowej brutto  bez pomniejszania o stopień  amortyzacji. 
 

- Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności 

za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŜącego niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. 

Dla celów niniejszej umowy za wyłącznych reprezentantów ubezpieczającego uwaŜa się osoby, które 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności – uprawnione są do 

zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem pełnomocników legitymujących się 

pełnomocnictwem ogólnym, ustanowionych przez ten podmiot. 
 

- Klauzula początku odpowiedzialności – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest 

toŜsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 

- Klauzula stempla bankowego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się 

datę złoŜenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek ubezpieczyciela, pod warunkiem, Ŝe na 

rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.  
 

- Klauzula rat niewymagalnych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe w przypadku wypłaty odszkodowania, 

Ubezpieczyciel nie potrąci z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub teŜ nie zaŜąda 

zapłaty pozostałych do końca trwania okresu ubezpieczenia składek 
 

- Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel pokryje koszty usunięcia pozostałości po 

szkodzie w wysokości do 10 % rozmiaru szkody. 
 

- Klauzula ograniczenia odpowiedzialności – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe z ochrony ubezpieczeniowej nie mogą 

być wyłączone szkody powstałe: 

• wskutek raŜącego niedbalstwa; 
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• w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania; 

• w następstwie eksploatacji bocznic w tym szkód polegających na uszkodzeniu wagonów lub innych 

środków transportowych. 

-        Klauzula regresowa – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU 

przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się Ŝe nie przechodzą na ubezpieczyciela 

roszczenia Ubezpieczającego wobec jego pracowników za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.  

 

UBEZPIECZYCIEL                    UBEZPIECZAJĄCY 

 

….................................................           ……………………………………….

  

 

 

           ….................................................           ………………………………………. 
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Załącznik  nr 5c do wymagań ofertowych 

 
UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ZARZĄDU i RADY NADZORCZEJ 

 POŁUDNIOWEGO KONCERNU WĘGLOWEGO S.A. 

 

W dniu ………………….. 2010 r. w Jaworznie została zawarta Umowa Generalna Ubezpieczenia Mienia Na 

Powierzchni Oraz Odpowiedzialności Cywilnej Południowego Koncernu Węglowego S.A. pomiędzy: 

 

Południowym Koncernem Węglowym Spółka Akcyjna  z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Grunwaldzkiej 37,  

43-600 Jaworzno, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000228587, NIP 632-18-80-539, o kapitale zakładowym 352.040.780,- zł który został opłacony w całości,  

reprezentowana przez: 

5. ................................................................– .............................................................................., 

 

6. ................................................................– .............................................................................., 

 

zwanym dalej Ubezpieczającym, 

 

 

 

a  

 

 

 

…………………………………………………………………………….. z siedzibą w ……………….., przy ul. 

………………..,  

wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez 

……………………………………………………., pod numerem KRS …………………….; NIP 

……………………………, 

 o kapitale zakładowym ……………………………………………….. 

reprezentowana przez: 
1. ................................................................– .............................................................................., 

 

2. ................................................................– .............................................................................., 

 
zwanym  dalej  Ubezpieczycielem, 

 

a łącznie zwanych takŜe Stronami,:  
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o następującej treści:  

§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

1. Umowa Generalna Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Południowego Koncernu 

Węglowego S.A. zwana takŜe dalej Umową określa zasady współpracy Stron w zakresie wyŜej wskazanego 

ubezpieczenia. 

2. Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia. 

3. Do zawieranych umów ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia zawarte w procedurze przetargowej 

na „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.” 

i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela. 

§ 2 

 

Przedmiot i rodzaj ubezpieczenia 

 

1. Niniejsza Umowa ramowa dotyczy następujących rodzajów ubezpieczeń: 

    ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 

 

§ 3 

Miejsce ubezpieczenia 

 

1. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody zaistniałe na terytorium RP. 

 

§ 4 

Warunki ubezpieczenia 

 

1.  Do niniejszej Umowy będą miały zastosowanie następujące warunki ubezpieczenia stosowane przez 

Ubezpieczyciela wraz z klauzulami: 

� Ogólne Warunki Ubezpieczenia …………………………….. obowiązujące od ……………………..r.,                      

o symbolu …………………………, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej Umowy  

      2. Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej będą miały 

zastosowanie następujące klauzule dodatkowe: 
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-  Klauzula początku odpowiedzialności  

 - Klauzula stempla bankowego  

               - Klauzula rat niewymagalnych  

� Definicje wszystkich powoływanych powyŜej klauzul dodatkowych zawiera załącznik nr 6 do niniejszej 

Umowy. 

3. Strony wprowadzają dodatkowe postanowienia dotyczące warunków ubezpieczenia: 

Ubezpieczeni: Członkowie  Zarządu i Rady Nadzorczej Południowego Koncernu Węglowego S.A.  
 
          Zakres ubezpieczenia: 

1/ pokrycie szkód poniesionych przez osoby ubezpieczone na skutek roszczenia, w takim zakresie               
w jakim osoby ubezpieczone musiałyby pokryć szkodę daną szkodę z majątku osobistego, 
 
2/ pokrycie szkód poniesionych przez spółkę na skutek roszczenia, w takim zakresie w jakim spółka 
zobowiązała się lub jest zobligowana wyrównać ubezpieczonemu szkodę, 
 
3/ pokrycie zaliczki na koszty obrony, 
 
4/ pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego, 
 
5/ pokrycie szkód na skutek roszczeń wynikających z art. 107 oraz 116 ordynacji podatkowej, 
 
6/ pokrycie kosztów odzyskania dobrego imienia, rozumianych jako uzasadnione i konieczne koszty, 
wydatki i opłaty specjalistów od PR, poniesione przez Ubezpieczonego za zgodą Ubezpieczyciela w celu 
minimalizacji skutków naruszenia dobrego imienia będącego skutkiem roszczenia objętego zakresem 
ubezpieczenia – limit 500.000 PLN, 
 
7/ pokrycie grzywien i kar cywilnoprawnych – limit 500.000 PLN, 
 
8/ pokrycie kosztów awaryjnych, rozumianych jako koszty obrony poniesione w następujący sposób:           
w przypadku, gdy uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody ubezpieczyciela na poniesienie kosztów obrony 
nie jest moŜliwe przed ich poniesieniem w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia, ubezpieczyciel 
udzieli wstecznej akceptacji na poniesienie tych kosztów obrony – limit w wysokości 10% sumy 
gwarancyjnej, 
  
9/ pokrycie kosztów oskarŜenia/zaskarŜenia poniesionych w celu uzyskania spłaty lub anulowania 
sądowego nakazu wydanego podczas okresu ubezpieczenia – limit w wysokości 10% sumy 
gwarancyjnej, 
 
10/ pokrycie kosztów porady prawnej – limit 200.000 PLN, 
 
11/ pokrycie szkód związanych z roszczeniami o naruszenie praw pracowniczych, 
 
12/ okres dodatkowy dla ustępujących członków organów spółki – 50  m-cy. 

   

§ 5 

Czas trwania Umowy, okres ubezpieczenia 

 

1. Niniejsza umowa zawarta została na czas określony od dnia 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.  
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2. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej na warunkach niniejszej Umowy od 1 lipca 2010r. godz. 0000    

do 30 czerwca 2011r. godz. 2400. 

 

§ 6 

Sumy ubezpieczenia i składka 

1. Suma gwarancyjna: 2.000.000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

2. Umowa ubezpieczenia zawarta jest w formie bezimiennej. 

 

 

     Zestawienie zbiorcze sum ubezpieczenia i składek  dla poszczególnych ryzyk 
 

L.p. Rodzaj ubezpieczenia 

Stawka 

ubezpieczenia 

(‰) 

Suma 

ubezpieczenia 

(zł) 

Składka za 

okres 

ubezpieczenia 

(zł) 

1 Ubezpieczenie Odpowiedzialności 

Cywilnej Członków Zarządu i 

Rady Nadzorczej Spółki 

 2 000 000,00          

na jedno i wszystkie 

zdarzenia  w okresie 

ubezpieczenia  

…………………. 

 

3. JeŜeli  umowa ubezpieczenia (polisa) ulegnie rozwiązaniu, przed upływem końcowego terminu określonego            

w dokumencie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokonuje rozliczenia składki proporcjonalnie do czasu trwania 

ochrony ubezpieczeniowej.  

4. Przy rozliczeniu lub zwrocie składki nie uwzględnia się kosztów manipulacyjnych. 

5. Całkowita składka ubezpieczeniowa z tytułu niniejszej Umowy wynosi …………………………….. zł (słownie: 

………………………………………………….) i płatna będzie  w następujących sposób: 

- I rata w wysokości ……………………… zł do 31.07.2010 r., 

- II rata w wysokości ……………………... zł do 31.10.2010 r., 

- III rata w wysokości …………………….. zł do 31.01.2011 r., 

- IV rata w wysokości …………………….. zł do 30.04.2011 r. 

     

 

  Składka płatna będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Ubezpieczyciela: 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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      Zwroty składki wynikające z zapisów niniejszej umowy dokonywane będą w formie przelewu bankowego na 

      rachunek bankowy Ubezpieczającego: 

      PKO BP S.A. I Oddział Jaworznie, nr: 75 1020 2528 0000 0002 0127 3192 

§ 7 

Zgłoszenie szkody 

 

1.   Szkody zgłaszane będą Ubezpieczycielowi na adres: 

 ………………………………………………………………………………… 

 tel. ………………………………., fax ……………………………………... 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

 

1. JeŜeli Strony nie ustalą inaczej, wszelkie zawiadomienia, pisma i informacje przekazywane przez Strony 

Umowy będą dokonywane na piśmie za pokwitowaniem lub przesłane listem poleconym lub faksem - pod 

warunkiem późniejszego przesłania pisma za pokwitowaniem lub listem poleconym na adres: 

  ………………………………………………………………………………… 

 tel. ………………………………., fax ……………………………………... 

 

2. Bez zgody Ubezpieczającego wyraŜonej pisemnie, Ubezpieczyciel nie moŜe przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy.  

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych 

dotyczących obu Stron, a uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową i przywołanymi w niej załącznikami, zastosowanie mają 

odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003r.                          

( Dz.U. z roku 2003 Nr 124, poz. 1151). 

5. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

� Załącznik nr  1  -   Ogólne Warunki Ubezpieczenia ………………………………………………………. 

� Załącznik nr  2  -   Klauzule dodatkowe. 

� Załącznik nr 3  -    Bilans i Rachunek Zysków i Strat Spółki za 2008 i 2009 r. 

6.Realizację niniejszej Umowy, w granicach określonych pełnomocnictwem Ubezpieczający powierza  

konsorcjum brokerskiemu  Akma-Brokers Sp. z o.o. i Carbo Asecura S.A.  

7. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
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8. Ewentualne sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez właściwy 

rzeczowo dla siedziby Ubezpieczającego Sąd Gospodarczy. 

9. Niniejszą Umowę ramową Ubezpieczenia sporządzono w ………….   jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym egzemplarzu dla kaŜdej ze Stron. 

 

 UBEZPIECZYCIEL                    UBEZPIECZAJĄCY 

 

 

….................................................       ……………………………………….

  

 

 

….................................................       ……………………………………….

                                                                                                  Załącznik nr 2    KLAUZULE DODATKOWE 
 

( zastosowanie poniŜszych klauzul w umowie ubezpieczenia zgodnie z § 4 ust. 2 ) 
 

- Klauzula początku odpowiedzialności – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest 

toŜsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 

- Klauzula stempla bankowego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się 

datę złoŜenia zlecenia zapłaty w banku na właściwy rachunek ubezpieczyciela, pod warunkiem, Ŝe na 

rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.  
 

- Klauzula rat niewymagalnych – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe w przypadku wypłaty odszkodowania, 

Ubezpieczyciel nie potrąci z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych lub teŜ nie zaŜąda 

zapłaty pozostałych do końca trwania okresu ubezpieczenia składek 

 

UBEZPIECZYCIEL                    UBEZPIECZAJĄCY 

 

….................................................           ……………………………………….

  

 

 

           ….................................................           ………………………………………. 
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  Załącznik  nr 6  do wymagań ofertowych 

        Szczegółowy zakres warunków  przedmiotu zamówienia-ubezpieczenie majątku. 
 

 
A. INFORMACJE PODSTAWOWE 

 
1. Ubezpieczający -  Południowy  Koncern Węglowego S.A. ,  43-600 Jaworzno,                  

                ul. Grunwaldzka 37  
1.1 Dane podstawowe  
 

� PKD 10.10 A - Wydobywanie  węgla kamiennego. 
� NIP: 632-18-80-539 
� Regon: 240033634 
� Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru        

Sądowego 
� KRS: 0000228587 

 
1.2 Lokalizacja mienia  
 

� „Centrum” - centrala PKW  S.A.                    43-600 Jaworzno, ul. Grunwaldzka 37  
� Zakład Górniczy  Sobieski w Jaworznie        43-600 Jaworzno ul. Sulińskiego 2 
� Zakład Górniczy  Janina w LibiąŜu                32-590 LibiąŜ ul. Górnicza 23 

 
1.3 Wymagany zakres oferty ubezpieczenia  
 

� ubezpieczenie mienia w podziemnej części zakładów górniczych 
� ubezpieczenie mienia na powierzchni  
� ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i 

posiadania mienia, 
       Szczegółowy zakres wymaganej oferty jest określony w pkt. B. 
 
1.4 Postanowienia  wspólne dla ubezpieczeń  

 
a) Miejsce ubezpieczenia - wszystkie lokalizacje i miejsca prowadzenia działalności           

przez PKW S.A. 
 
b) Okres ubezpieczenia  –   od 01.07.2010r do 30.06.2011r.  

 
 

c) Płatności składek - składka płatna kwartalnie w 4 równych ratach. 
 

B.  SZCZEGÓŁOWY ZAKRES OFERTY 
 
I. UBEZPIECZENIE MIENIA W PODZIEMNEJ CZ ĘŚCI ZAKŁADÓW 
GÓRNICZYCH 
 
 
1. Ubezpieczenie mienia w podziemnej części zakładów. 
 
1.1 Przedmiot ubezpieczenia.   
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a) środki trwałe - maszyny i urządzenia  
 

Lp. Filia GUS 
Nr. 
inw. Nazwa 

Wartość 
mienia 

dołowego 

1 
ZG 

Sobieski 
644 001945 

PRZENOŚNIK ZGRZEBŁOWY 
ŚCIANOWY Z KRUSZARKĄ     
(ubezpieczenie  01.07.10 -  20.02.11) 

8 765 765,32 

2 
ZG 

Sobieski 
511 

002314-
002458 

OBUDOWA ZMECH. GLINIK 
24/50POz - 145 szt.    (ubezpieczenie  
01.07.10 - 15.04.11) 

49 952 500,00 

3 
ZG 

Sobieski 
511 002312 

KOMBAJN ŚCIANOWY JOY 7LS6 
(ubezpieczenie  01.07.10 - 10.05.11) 

9 317 139,00 

4 
ZG 

Sobieski 
644 002047 

PRZENOSNIK ZGRZEBLOWY 
SCIANOWY                   Z 
KRUSZARKA RYBNIK 950 NR 
FABR.01-3010 

7 940 000,00 

5 
ZG 

Sobieski 
644 002048 

PRZENOSNIK 
ZGRZEBL.PODSC.Z 
KRUSZARKA    
DYNAMICZ.,UKL.PRZEKLAD. I  
NAJEZD.STACJA 

1 875 000,00 

        SUMA 77 850 404,32 
 
Uwagi  -  pozycje 1,2 i 3 – krótsze okresy ubezpieczenia. 

 
      Kumulacja majątku  

Wartość majątku do ubezpieczenia [zł] 
Numer 
ściany 

Pokład 
[m] Kombajn 

Przenośniki 
podścianowe                 

i ścianowe 

Obudowy 
zmechanizowane suma [zł] 

539 207 9 317 139,00 8 765 765,32 49 952 500,00 68 035 404,32 

335 209 

336 209 
- 9 815 000,00 - 

 
9 815 000,00 

  Razem 77 850 404 
 
 
 

1.2 Zakres ubezpieczenia. 
 
a) Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia winien obejmować ochroną ubezpieczeniową 

mienie od szkód powstałych wskutek poniŜszych zdarzeń:  
 

− poŜaru  podziemnego, 
− tąpnięcia, 
− wylewu  wód podziemnych, 
− wyrzut gazów i skał, 
− wybuchu  
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b) Ubezpieczone mienie winno być równieŜ objęte ochroną od szkód  powstałych wskutek 

akcji ratowniczej lub prac profilaktycznych,  prowadzonych w wyniku zaistniałych 
zdarzeń wymienionych w  ust. a).  
 

c) Ubezpieczyciel winien pokryć koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku                        
ze zdarzeniami wymienionymi  w  ust a). Koszty akcji ratowniczej ustala się na podstawie 
zapisu księgowego na wyodrębnionych kontach. 

 
d) Akcję ratowniczą i prace profilaktyczne naleŜy rozumieć zgodnie z treścią 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa 
górniczego  ( Dz. U. Nr 94, poz. 838) 

 
e) Ubezpieczone mienie winno być równieŜ objęte ochroną od szkód pozostających             

w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniami wymienionymi w ust a). 
 
 

1.3 System ubezpieczenia – na sumy stałe. 
 

1.4 Wartość ubezpieczeniowa i suma ubezpieczenia. 
 

- dla maszyn i urządzeń dołowych  jako sumę ubezpieczenia przyjmuje się wartość  
przyjętą w przedmiotowych umowach PKW  S.A.  -  wartość odtworzeniowa bez 
VAT 

  
1.5 Określenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania. 

 
Wysokość odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia lub limitów 
odszkodowania ( niezaleŜnie od tego czy mienie będzie naprawiane, remontowane lub 
odtwarzane )  w następujący sposób: 
 

- szkoda częściowa – według wartości kosztów naprawy z uwzględnieniem 
dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów, potwierdzonych fakturami 
wykonawców lub kalkulacją poszkodowanego, który usunął szkodę własnymi siłami, 
w pełnej wysokości w granicach sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu 
ubezpieczenia, 

 
- szkoda całkowita – suma ubezpieczenia przedmiotu zgłoszonego do ubezpieczenia. 
 
- w przypadku ubezpieczenia według wartości odtworzeniowej - bez potrącenia 

faktycznego zuŜycia technicznego, 
 

1.6 Udział własny w szkodzie, limity odpowiedzialności. 
 

a) franszyza redukcyjna  wynosi: 
      -  wariant 1. ubezpieczenie bez franszyzy redukcyjnej, 
      -  wariant 2. ubezpieczenie  z franszyzą redukcyjną w wysokości 5 %, 
      -  wariant 3. ubezpieczenie  z franszyzą redukcyjną w wysokości 10 %, 
      -  wariant 4. ubezpieczenie  z franszyzą redukcyjną w wysokości 15 %, 
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Dla kaŜdego wariantu poziom kosztów akcji ratowniczej powinien wynosić 4 000 000 zł.        
 
Prosimy o złoŜenie oferty uwzględniającej odrębną  wycenę  wymaganych wariantów zgodnie           
formularzami cenowymi. 
 
Przez udział własny uwaŜa się ustaloną wartość procentową, o którą pomniejsza się 
wypłacane   łącznie odszkodowanie wynikające z jednego zdarzenia.         
   

 
a) limit odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia  

powinien odpowiadać łącznej wartości zgromadzonego mienia na  ścianie  - sumie 
ubezpieczenia.     

 
b) Limit  kosztów akcji ratowniczej - w ramach limitu na jedno zdarzenie  - 4.000.000 zł. 
 

1.7 Postanowienia dodatkowe . 
 
a) Wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia  ustalonej                   

w umowie. 
 

1.8 Szkodowość  z ostatnich 5 lat. 
 

a)    ZG Sobieski -  2008 r. -  poŜar endogeniczny – kwota odszkodowania  989.608,78 zł. 
 

 
II. UBEZPIECZENIE MIENIA NA POWIERZCHNI  

 
1.        Ubezpieczenie mienia na powierzchni od ognia i innych zdarzeń losowych. 

 
1.1   Przedmiot  ubezpieczenia. 
 
Przedmiotem ubezpieczenia są: 
a) budynki i budowle,  
b) pozostałe środki trwałe KŚT 3-8   
c) materiały, zapasy ( nie obejmuje węgla na zwałach ), 
d) mienie pracownicze, 
e) wartości pienięŜne. 
 

 
Suma ubezpieczenia [ zł ] Przedmiot  

ubezpieczenia 
* 

KŚT 
Centrum ZG Sobieski ZG Janina Razem 

budynki 1 3 932 611,42 57 314 597,33 26 955 078,36 88 202 287,11 

budowle 2 0 7 790 835,37 5 571 102,23 13 361 937,60 
maszyny i 
urządzenia 

3÷8 0 18 793 750,14 12 983 800,00 31 777 550,14 

        SUMA 133 341 774,85 
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* Uwagi   - Szczegółowe dane dotyczące o lokalizacji mienia - przedmiotu  ubezpieczenia,  
podano  w załączniku   nr 1 do wymagań ofertowych 

 
Przedmiot 

ubezpieczenia 
Suma ubezpieczenia [ zł ] 

zapasy materiałów 1 000 000,00 
środki pienięŜne w 

kasie 
580 000,00 

mienie pracownicze 
(1 000 osób x 300 zł) 

300 000,00 

          Na terenie zakładów górniczych moŜna wyodrębnić miejsca zgrupowania majątku 
powierzchniowego o najwyŜszej wartości. Wyodrębnienie poszczególnych kompleksów 
ogniowych moŜe być pomocne w wyliczeniu PML. Na wspomniane kompleksy składają się 
budynki wraz ze znajdującym się w nich sprzętem (budynki zostały oznaczone numerami 
KŚT) 

W ramach ZG Sobieski oraz  ZG Janina naleŜy wyodrębnić następujące kompleksy ogniowe : 

ZG Sobieski ( trzy kompleksy ogniowe) 
- Budynek nadszybia (nr inw.101000086) wraz z budynkiem wieŜy wyciągowej                        

(nr inw.101000088) i wieŜą stalową 2 przedziałową (nr inw.200000271) , budynek 
maszyny wyciągowej  szybu Karol-klatka (nr inw.101000094), budynek maszyny 
wyciągowej  szybu Karol-skip (nr inw.101000097) oraz budynki stacji kruszenia                   
(nr inw.101000092 i nr inw.1010000103). 

            
      Wartość mienia ok. 5.500.000 zł 

 
- Budynek stacji przygotowania węgla (nr inw.101000087) wraz z rozdzielnią główną              

(nr inw.101000098) znajdującą się w takiej odległości od budynku stacji przygotowania 
węgla, Ŝe tworzy wraz z nim jeden kompleks ogniowy (w razie uszkodzenia rozdzielni 
kopalnia posiada zasilanie awaryjne). 

 
           Wartość mienia ok.  2.500.000 zł 
 
- Budynek produkcji płuczki miałowej (nr inw.101000117) – najnowocześniejsza część 

kopalni, w której znajdują się maszyny najnowsze wraz z budynkiem stacji 
odpirytowania (nr inw. 101000119).  

         Wartość mienia ok. 11.500.000 zł 

ZG Janina 
Na jeden podstawowy kompleks ogniowy składają się budynki nadszybia (nr inw. 
101000006 i 101000025) wraz ze stacją przygotowania węgla (nr inw. 101000007), 
budynkami stacji przesypowej (nr inw. 101000022, 101000024, 101000026, 101000030, 
101000032), wraz z obiektem kompleksowym (nr inw. 101000027) 

Wartość znajdującego się tam mienia to ok.18.500.000 zł 
 
1.2    Zakres ubezpieczenia 
 
 Minimalny wymagany zakres ubezpieczenia winien obejmować ochroną ubezpieczeniową 
mienie  od szkód powstałych wskutek poniŜszych zdarzeń: 
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a) poŜar, 
b) eksplozja, wybuch, 
c) uderzenie pioruna, 
d) uderzenie lub upadek statku powietrznego, 
e) huragan oraz  szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w skutek uderzenia przedmiotu 

przenoszonego przez huragan,  
f) powódź, 
g) deszcz nawalny  
h) grad, 
i) dym, sadzę, 
j) zapadanie się ziemi,  
k) napór śniegu lub lodu ( bezpośrednie działanie cięŜaru śniegu lub lodu na przedmiot 

ubezpieczenia lub przewrócenie się pod wpływem cięŜaru śniegu lub lodu mienia 
sąsiedniego na mienie ubezpieczone ), 

l) szkody spowodowane przez: 
- wydostanie się wody lub innych cieczy lub pary z instalacji wodociągowych, wodno-

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych,  
- nieumyślne pozostawienie otwartych kranów, zaworów itp.,  
- wodę pochodzącą  z opadów, ze śniegu lub lodu zalegającego na dachach lub innych 

elementach obiektów,  
- zalanie ubezpieczonego mienia w następstwie uszkodzenia elementów obiektów 

wskutek huraganu lub gradu,   
- działanie mrozu skutkujące pęknięciem rur, przewodów w  instalacjach 

wodociągowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, technologicznych, 
gaśniczych, 

- szkody powstałe wskutek wszelkich przepięć - limit odszkodowania do 200.000 zł,  
- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŜeniem ze 

strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. 

- klauzule dodatkowe, wymienione poniŜej. 
 

Zakres ubezpieczenia  powinien być rozszerzony o  : 
- szkody polegające na skaŜeniu lub zanieczyszczeniu mienia, spowodowanym 

zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia,  
- szkody polegające na zniszczeniu ubezpieczonego mienia wskutek akcji ratunkowej, 

prowadzonej w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową 
ubezpieczenia (bez ograniczeń, lecz do wysokości sumy ubezpieczenia). 

- ochronę ubezpieczeniową w pełnym zakresie w trakcie drobnych remontów, napraw, 
modernizacji, bez konieczności powiadamiania zakładu ubezpieczeń, 

 
 
Definicje powyŜszych ryzyk powinny być zgodne z ogólnymi warunkami ubezpieczenia 
stosowanymi przez oferenta. W przypadku braku definicje powyŜszych zdarzeń                              
z uwzględnieniem  w/w wymagań, naleŜy umieścić  w ofercie. 
 
1.3 System ubezpieczenia 
 
a) sumy stałe - dla budynków, budowli, pozostałych środków trwałych,  wartości 

pienięŜnych, 
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b) na pierwsze ryzyko - dla materiałów/zapasów, mienia pracowniczego z przyjętymi 
limitami odpowiedzialności. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający wg 
przewidywanej maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia 
zmniejsza się o wysokość wypłaconego odszkodowania. 

 
1.4 Wartość ubezpieczeniowa i suma ubezpieczenia. 
     
Wartość ubezpieczeniową dla poniŜszych grup mienia stanowi:  
   
a) dla  środków  trwałych ujętych w ewidencji księgowej - wartość księgowa brutto.                               
b) materiały, zapasy – według ceny ich zakupu lub kosztów wytworzenia, z limitem na 

jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 1 mln zł., 
c) mienie pracownicze – przyjmuje się według wartości rzeczywistej, z limitem na jedno                          

i wszystkie zdarzenia w wysokości 300  tys. zł., 
d) wartości pienięŜne – według wartości nominalnej,   
 
1.5 Określenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania. 
 
W zaleŜności od wartości przyjętych do ubezpieczenia, wysokość odszkodowania określa się  
w granicach sum ubezpieczenia lub limitów odszkodowania  (niezaleŜnie od tego czy mienie 
będzie naprawiane, remontowane lub odtwarzane )  w następujący sposób: 

 
a) dla budynków i budowli  – według kosztów odbudowy w tym samym miejscu lub 

remontu  z uwzględnieniem dotychczasowych wymiarów, materiałów, technologii                     
i konstrukcji. 
- w przypadku ubezpieczenia według wartości księgowej brutto – bez potrącenia 

umorzenia.  
b) dla maszyn i urządzeń  – według ceny zakupu, naprawy lub kosztów wytworzenia rzeczy 

tego samego rodzaju, typu lub mocy, powiększonej o koszty transportu i montaŜu,  
z uwzględnieniem zasad wymienionych w pkt a, 
- w przypadku ubezpieczenia według wartości księgowej brutto – bez potrącenia 

umorzenia,  
c) materiały, zapasy – według ceny ich zakupu lub kosztów wytworzenia, na dzień 

powstania szkody, 
d) mienie pracownicze – według wartości rzeczywistej, 
e) wartości pienięŜne – według wartości nominalnej. 
 
1.6 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. 

 
a) Franszyza integralna - 500,00 zł  
b) Franszyza    nie dotyczy   szkód w mieniu pracowniczym i wartościach pienięŜnych. 

 
1.7 Szkodowość. 
 
 Brak  szkód w ostatnich 3 latach. 

 
2. Ubezpieczenie wartości pienięŜnych od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 
 
2.1 Przedmiot  ubezpieczenia. 
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Przedmiotem ubezpieczenia są: 
a) wartości pienięŜne - krajowe i zagraniczne znaki pienięŜne, czeki, weksle, inne 

dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę z wyłączeniem kart płatniczych, kredytowych, 
charge i debetowych. 

 
2.2 Zakres ubezpieczenia 
 
- Zakres ochrony ubezpieczeniowej: kradzieŜ z włamaniem, rabunek (dokonane lub 
usiłowane). 
 
 
2.3 Suma ubezpieczenia. 
 
- Suma ubezpieczenia  dla ubezpieczenia  wartości pienięŜnych   od kradzieŜy z włamaniem                  
i rabunku  w lokalu oraz wartość odpowiada maksymalnej wartości środków pienięŜnych                   
w kasach głównych  i węglowych poszczególnych jednostek w okresie ubezpieczenia.  
 
2.4 Określenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania. 

 
Wysokość odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia lub limitów 
odszkodowania.  
 

2.5 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. 
 
a) franszyza integralna -  200,00 zł 
 
2.6 Szkodowość - brak szkód  
 
2.7 Postanowienia dodatkowe 
- Na pierwsze ryzyko – sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający wg przewidywanej 

maksymalnej straty w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zmniejsza się                           
o wysokość wypłaconego odszkodowania.  

- Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po 
szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontaŜu części niezdatnych do uŜytku,                           
w pełnej wysokości. 

 
2.8 Zabezpieczenia  

-  alarm, kraty, drzwi antywłamaniowe, pracownicy firmy ochroniarskiej. 
 
 
 

Zakres ubezpieczenia przedmiot  
ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia [zł] 

KradzieŜ              400 000     
Rabunek 

środki pienięŜne 
kasie głównej              400 000     

KradzieŜ              150 000     
Rabunek 

środki pienięŜne 
kasie węglowej              150 000     

KradzieŜ                30 000     

od kradzieŜy z 
włamaniem i 

rabunku 

Rabunek 
środki pienięŜne  

w PKZP                30 000     
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3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie  wszystkich ryzyk  
 
3.1 Przedmiot ubezpieczenia.   
 
a) Sprzęt elektroniczny od szkód materialnych 
 

Suma ubezpieczenia [ zł ] Przedmiot  
ubezpieczenia * Centrum ZG Sobieski ZG Janina Razem 

sprzęt 
elektroniczny 

1 352 813,00 2 027 472,44 1 559 364,88 4 939 650,32 

 
* Uwagi   - Szczegółowe dane dotyczące  lokalizacji mienia i przedmiotu  ubezpieczenia 
podano w załączniku nr  do wymagań ofertowych. 

 
3.2  Zakres ubezpieczenia 
  
Zakres ubezpieczenia winien obejmować co najmniej następujące ryzyka i koszty: 
wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego 
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezaleŜnej od ubezpieczającego 
przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: 
- działanie człowieka, tj. niewłaściwe uŜytkowanie, nieostroŜność, zaniedbanie, błędną 

obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, 
- kradzieŜ z włamaniem i rabunek, wandalizm 
- działanie ognia (w tym równieŜ dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, 

przypaleniu, a takŜe w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego 
uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. 
gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz), 

- działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, sztormu, 
wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej 
postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych                  
z innych przyczyn niŜ wskutek poŜaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów 
lub innych zaworów, 

- działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi, 
- wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero 

po okresie gwarancji, 
- zbyt wysokie/niskie napięcia/natęŜenie w sieci instalacji elektrycznej, 
- szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących, 
- pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, 
- koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagroŜeniem ze 

strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty 
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować ponadto: 
- szkody w nośnikach obrazu urządzeń fotokopiujących i lampach kineskopowych. 
- nośników danych wskutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 

 
3.3   System ubezpieczenia – sumy stałe. 
 
3.4   Wartość ubezpieczeniowa i suma ubezpieczenia. 
 
a)    dla  środków  trwałych ujętych w ewidencji księgowej - wartość księgowa brutto. 
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3.5 Udział własny w szkodzie -  franszyza redukcyjna.   

- 500,00 zł w szkodzie 
 

3.6 Szkodowość  -  brak szkód 
 
 

III.  UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ. 
 

1.   Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub 
posiadania mienia w PKW S.A 

 
1.1Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
 
a) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowo-kontraktowa 

Ubezpieczającego za szkody osobowe lub rzeczowe  wyrządzone osobom trzecim w 
związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem a takŜe ryzyko prowadzenia 
działalności gospodarczej z włączeniem szkód wyrządzonych przez rzecz wprowadzoną do 
obrotu (OC  za produkt), w tym szkody wyrządzone na skutek raŜącego niedbalstwa. 
 

b) Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody będące następstwem zdarzenia 
(wypadku), które miało miejsce w okresie ubezpieczenia na obszarze RP. 

 
c) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie lokalizacje i miejsca prowadzenia 

działalności. 
 
d) Ubezpieczenie obejmuje szkody rzeczowe lub osobowe powstałe w następstwie awarii, 

działania lub niedziałania, a takŜe eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania. 

 
e) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje równieŜ odpowiedzialność związaną  z zarządzaniem 

liniami kolejowymi i wykonywaniem przewozów kolejowych. Ubezpieczeniem objęte są 
szkody osobowe i rzeczowe, w  tym polegające na uszkodzeniu wagonów i pozostałego 
taboru kolejowego oraz  infrastruktury kolejowej. 

 
f) Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną osób objętych ubezpieczeniem za 

szkody rzeczowe lub osobowe z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania 
zobowiązania (w tym szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłych                         
z nienaleŜytego wykonania zobowiązania). 
 

g) Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym                     
w skutek raŜącego niedbalstwa. 

 
1.2 Zakres ubezpieczenia. 
 
a)  Zakres terytorialny 

- ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować wszystkie lokalizacje i miejsca 
prowadzenia działalności przez  PKW  S.A.  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
b)  Zakres czasowy 
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- ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować szkody będące następstwem zdarzenia 
(wypadku ubezpieczeniowego), które miało miejsce w okresie ubezpieczenia. 

 
c)  Zakres szkody  

- szkoda osobowa - szkoda  powstała w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia obejmująca takŜe utracone korzyści, 

- szkoda rzeczowa - szkoda powstała w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia 
jakiegokolwiek przedmiotu materialnego, obejmująca takŜe utracone korzyści. 

- szkoda następcza – następstwa szkód polegających na zniszczeniu, utracie lub 
uszkodzeniu rzeczy (w tym utracone korzyści) 

 
1.3 Postanowienia dodatkowe 
 
a) W ramach limitów sum gwarancyjnych ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować 

równieŜ: 
 

- Ubezpieczenie obejmujące  odpowiedzialność cywilną za szkody związane                           
z zarządzaniem liniami kolejowymi i wykonywaniem przewozów kolejowych,                   
w  tym polegające na uszkodzeniu wagonów i pozostałego taboru kolejowego oraz  
infrastruktury kolejowej, oraz  szkody spowodowane przez lokomotywy i wagony,                   
w trakcie przejazdów poza torami wewnątrzzakładowymi. 

 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w środkach 

transportu  podczas prac ładunkowych. 
Ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone                           
w środkach transportu podczas prac ładunkowych wszelkiego rodzaju. 

 
- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy. 

Ubezpieczenie obejmujące odpowiedzialność cywilną za szkody na osobie wynikające  
z wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r.                       
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz.U. z 2002 r., Nr 199, poz. 1673 z póz. zm.), wyrządzone pracownikom 
ubezpieczającego. 
 

b)  Limity sum gwarancyjnych. 

L.p. Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna [zł] 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 
ogólnej. 

2.000.000 - na jedno             
i wszystkie zdarzenia 

1.1 

Ubezpieczenie obejmujące  odpowiedzialność 

cywilną za szkody związane z zarządzaniem 

liniami kolejowymi i wykonywaniem przewozów 

kolejowych,  w  tym polegające na uszkodzeniu 

wagonów i pozostałego taboru kolejowego oraz  

infrastruktury kolejowej, oraz  szkody 

500.000 -  na jedno              
i wszystkie zdarzenia 
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spowodowane przez lokomotywy i wagony,             

w trakcie przejazdów poza torami 

wewnątrzzakładowymi. 

1.2 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone w środkach transportu podczas 
wszelkich prac ładunkowych. 

100.000 -  na jedno                  
i wszystkie zdarzenia 

 

1.3 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
pracodawcy. 

1.000.000 - na jedno                
i wszystkie zdarzenia 

 
 

1.4 Dodatkowe zastrzeŜenia 

W zakresie w/w rodzajów odpowiedzialności cywilnej - Ubezpieczyciel zapłaci (do 10% 
sumy gwarancyjnej, ale bez zaliczania ich w poczet sumy gwarancyjnej; za zgodą 
Ubezpieczyciela - takŜe wyŜsze): 

- koszty wynagrodzenia uzgodnionych z nim rzeczoznawców, 
- koszty poniesione w celu zapobieŜenia szkodzie, choćby były nieskuteczne, pod 

warunkiem, Ŝe były celowe, 
- uzgodnione z Ubezpieczycielem koszty obrony sądowej przed roszczeniami osób 

trzecich, 
- uzgodnione z Ubezpieczycielem koszty postępowania pojednawczego 
 

1.5 Udział własny w szkodzie 
 

a) Franszyza redukcyjna dla szkód rzeczowych: 500,00 zł  
b) Udziału własnego nie stosuje się dla szkód osobowych. 
 
1.6   Dodatkowe informacje. 
 
       -  Przychody za 2009 r. – 1 167,1mln zł 
       -  Plan przychodów na 2010 r.  – 1 297,8 mln zł 
 
 
1.7   Szkodowość.  
    

   
Data 

szkody Przedmiot Wysokość szkody [ zł ] 

2007 Wykolejenie wagonów  towarowych 25 612,20 

2007 
Uszkodzenie zbiornika paliwa w 
samochodzie 

4 225,50 

2007 Wypadek  śmiertelny przy pracy 15 000,00 
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2008 Uszkodzenie  opon  pojazdu 1 558,99 

2009 Wykolejenie wagonów  towarowych 20 339,04 

2009 Wypadek  śmiertelny przy pracy Bezsporna kwota 60 000,00 

2009 Wypadek przy pracy 
Kwota roszczenia 

nieustalona 

2010 Uszkodzenie  opon  pojazdu 
Kwota roszczenia 

nieustalona 
 
 
2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 

Spółki 
 
2.1. Zakres ubezpieczenia: 
 

1/ pokrycie szkód poniesionych przez osoby ubezpieczone na skutek roszczenia, w takim 
zakresie w jakim osoby ubezpieczone musiałyby pokryć szkodę daną szkodę z majątku 
osobistego, 
 
2/ pokrycie szkód poniesionych przez spółkę na skutek roszczenia, w takim zakresie             
w jakim spółka zobowiązała się lub jest zobligowana wyrównać ubezpieczonemu szkodę, 
 
3/ pokrycie zaliczki na koszty obrony, 
 
4/ pokrycie kosztów postępowania przygotowawczego, 
 
5/ pokrycie szkód na skutek roszczeń wynikających z art. 107 oraz 116 ordynacji 
podatkowej, 
 
6/ pokrycie kosztów odzyskania dobrego imienia, rozumianych jako uzasadnione                     
i konieczne koszty, wydatki i opłaty specjalistów od PR, poniesione przez 
Ubezpieczonego za zgodą Ubezpieczyciela w celu minimalizacji skutków naruszenia 
dobrego imienia będącego skutkiem roszczenia objętego zakresem ubezpieczenia - limit 
500.000 PLN, 
 
7/ pokrycie grzywien i kar cywilnoprawnych - limit 500.000 PLN, 
 
8/ pokrycie kosztów awaryjnych, rozumianych jako koszty obrony poniesione                         
w następujący sposób: w przypadku, gdy uzyskanie uprzedniej pisemnej zgody 
ubezpieczyciela na poniesienie kosztów obrony nie jest moŜliwe przed ich poniesieniem 
w odniesieniu do jakiegokolwiek roszczenia, ubezpieczyciel udzieli wstecznej akceptacji 
na poniesienie tych kosztów obrony - limit w wysokości 10% sumy gwarancyjnej, 
  
9/ pokrycie kosztów oskarŜenia/zaskarŜenia poniesionych w celu uzyskania spłaty lub 
anulowania sądowego nakazu wydanego podczas okresu ubezpieczenia - limit                        
w wysokości 10% sumy gwarancyjnej,  
 
10/ pokrycie kosztów porady prawnej - limit 200.000 PLN, 
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11/ pokrycie szkód związanych z roszczeniami o naruszenie praw pracowniczych, 
 
12/ okres dodatkowy dla ustępujących członków organów spółki - 50  m-cy 

 
2.2.Suma gwarancyjna: 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

 
2.3. Franszyza:  2.000 zł dla szkód refundowanych przez spółkę, w pozostałych przypadkach   

bez franszyzy 
 
 

IV.  POSTANOWIENIA DODATKOWE  
 

Do warunków ubezpieczenia stosowanych przez Ubezpieczyciela zastosowanie będą miały 
następujące klauzule dodatkowe: 
 
1.1Dla mienia znajdującego się w podziemnych częściach zakładów górniczych: 
 

- Klauzula reprezentantów 
- Klauzula początku odpowiedzialności 
- Klauzula stempla bankowego 
- Klauzula rat niewymagalnych  
- Klauzula wysokości odszkodowania  
 

1.2 Dla mienia znajdującego się na powierzchni  PKW S.A.  
        

1.2.1Ubezpieczenie mienia na powierzchni od ognia i innych zdarzeń losowych. 
 
- Klauzula reprezentantów  
- Klauzula  swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami  
- Klauzula początku odpowiedzialności  
- Klauzula rat niewymagalnych   
- Klauzula akcji ratowniczej 
- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  
- Klauzula stempla bankowego 
- Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie 
- Klauzula przepięć  
- Klauzula wysokości odszkodowania  
- Klauzula zamieszek i strajków 
- Klauzula katastrofy budowlanej  
- Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące  
- Klauzula remontowa 

       -   Klauzula regresowa 
 
1.2.2Ubezpieczenie wartości pienięŜnych od kradzieŜy z włamaniem i rabunku 

 
- Klauzula zabezpieczeń  przeciwkradzieŜowych 
- Klauzula reprezentantów  
- Klauzula początku odpowiedzialności  
- Klauzula stempla bankowego  
- Klauzula rat niewymagalnych  
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       -   Klauzula regresowa 
 

1.2.3Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie  wszystkich ryzyk  
  

- Klauzula szybkiej likwidacji szkód 
- Klauzula reprezentantów  
- Klauzula swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami  
- Klauzula początku odpowiedzialności  
- Klauzula rat niewymagalnych  
- Klauzula akcji ratowniczej  
- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą  
- Klauzula stempla bankowego  
- Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie  
- Klauzula wysokości odszkodowania  
- Klauzula zabezpieczeń  przeciw kradzieŜowych  

             -  Klauzula regresowa 
 
1.3.  Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub   
 posiadania mienia  

  -    Klauzula początku odpowiedzialności  
- Klauzula stempla bankowego  
- Klauzula  ograniczenia odpowiedzialności  

            -   Klauzula reprezentantów  
- Klauzula rat niewymagalnych  
- Klauzula regresowa 
 

1.4. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Zarz ądu  
 

   -  Klauzula początku odpowiedzialności  
- Klauzula stempla bankowego  
- Klauzula rat niewymagalnych  

 
1.5.     Klauzule dodatkowe 
 

- Klauzula reprezentantów – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą 
klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe Ubezpieczyciel jest 
wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub raŜącego 
niedbalstwa reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za 
wyłącznych reprezentantów ubezpieczającego uwaŜa się osoby, które zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności – uprawnione są 
do zarządzania ubezpieczonym podmiotem gospodarczym, z włączeniem 
pełnomocników ustanowionych przez ten podmiot. 

 
- Klauzula początku odpowiedzialności – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia początek okresu 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest toŜsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 

 
- Klauzula stempla bankowego – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, za datę prawidłowego opłacenia 
składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złoŜenia zlecenia zapłaty w banku na 
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właściwy rachunek ubezpieczyciela, pod warunkiem Ŝe na rachunku Ubezpieczającego 
znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.  

 
- Klauzula rat niewymagalnych  - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe  przypadku 
wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąci z kwoty odszkodowania rat jeszcze 
nie wymagalnych lub teŜ nie zaŜąda zapłaty pozostałych do końca trwania okresu 
ubezpieczenia składek.  

 
- Klauzula wysokości odszkodowania - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 

niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe wysokość 
odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia lub limitów odszkodowania, 
niezaleŜnie od tego czy mienie będzie naprawiane, remontowane lub odtwarzane,                       
w zaleŜności od wartości przyjętych do ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczenia 
według wartości odtworzeniowej, bez potrącenia faktycznego zuŜycia technicznego, 
oraz w przypadku wartości księgowej brutto  bez pomniejszania o stopień  amortyzacji.  

 
- Klauzula  swobodnego transferu mienia pomiędzy lokalizacjami – z zachowaniem  

pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy, ubezpieczenie 
obejmować będzie mienie znajdujące się we wszystkich lokalizacjach PKW S.A. Zakres 
ubezpieczenia obejmuje równieŜ zdarzenia mające miejsce podczas transportu 
ubezpieczanego mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami PKW SA. 

 
- Klauzula akcji ratowniczej  – z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą  

klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, Ŝe  Ubezpieczyciel 
wypłaci takŜe odszkodowanie, w granicach sumy ubezpieczenia za szkody polegające 
na zniszczeniu mienia wskutek akcji ratowniczej, gaśniczej, wyburzenia, odgruzowania 
prowadzonych  w związku z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową 
ubezpieczenia. 

 
- Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą – z zachowaniem pozostałych,  

niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony 
uzgodniły, Ŝe  bez względu na to czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała, 
Ubezpieczyciel pokrywa  poniesione przez Ubezpieczającego lub podmioty działające 
na jego zlecenie, celowe, choćby nieskuteczne, koszty zabezpieczenia zagroŜonego 
mienia przed szkodą. 

 
- Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel 
pokryje koszty usunięcia pozostałości po szkodzie w wysokości do 10 % rozmiaru 
szkody. 

 
- Klauzula przepięć - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, Ŝe  Ubezpieczyciel 
zrekompensuje szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe wskutek wszelkich przepięć. 
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu powyŜszego ryzyka wynosi: 200 000 
zł  na jedno i  wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 
- Klauzula zabezpieczeń  przeciwkradzieŜowych - Ubezpieczyciel oświadcza,                     
Ŝe znany jest mu stan zabezpieczeń  przeciw kradzieŜowych w miejscu ubezpieczenia,                 
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w którym jest przechowywane mienie naleŜące do ubezpieczonego i uznaje te 
zabezpieczenia za wystarczające. 
 

- Klauzula zamieszek i strajków - z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych 
niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły,                                
Ŝe ubezpieczającemu przysługuje prawo do odszkodowania jeŜeli szkoda                                
w ubezpieczonym mieniu powstała wskutek celowego uszkodzenia lub zniszczenia                    
w następstwie strajku, zwolnienia grupowego pracowników, wewnętrznych zamieszek.  
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
wynosi 100 000 zł. 

 
- Klauzula katastrofy budowlanej – ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody 

powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego 
zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu prawa budowlanego. 
Dotyczy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych. Limit: 1 000 000,00 zł.  

 
- Klauzula zniszczenia przez obiekty sąsiadujące – ochroną ubezpieczeniową objęte są 

równieŜ szkody powstałe w ubezpieczanym mieniu w związku z uderzeniem przez 
przewrócone obiekty (lub oderwane ich części), sąsiadujące z ubezpieczanym mieniem, 
takie jak drzewa, maszty, kominy itp.  

 
- Klauzula remontowa - ustala się, Ŝe z zachowaniem pozostałych nie zmienionych 

niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, zakres udzielonej 
ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w ubezpieczonych 
budynkach i budowlach równieŜ podczas prowadzonych prac przebudowy, remontu lub 
modernizacji w związku z ich wykonywaniem. Ochrona dotyczy prac nie 
wymagających pozwoleń stosownych organów w myśl przepisów prawa budowlanego 

 
- Klauzula szybkiej likwidacji szkód - w przypadku szkody w mieniu, którego szybkie 

przywrócenie do pracy jest konieczne dla normalnego funkcjonowania 
Ubezpieczającego (np. centrala telefoniczna, serwer itp.) ubezpieczający zawiadamiając 
o szkodzie Ubezpieczyciela moŜe przystąpić natychmiast do zleconej 
(wyspecjalizowana firma zajmująca się serwisem)  likwidacji sporządzając stosowny 
protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób naprawy oraz 
wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do 
wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku, którego przywrócenie 
do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po 
zgłoszeniu szkody moŜe przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyŜszych 
zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 2 dni od daty otrzymania zgłoszenia szkody.  W przypadku szkody 
całkowitej – wypłata odszkodowania do wysokości sumy ubezpieczenia dla sprzętu 
elektronicznego danego rodzaju o najbardziej zbliŜonych parametrach uŜytkowych 
dostępnych na rynku, według cen stosowanych przez autoryzowanych dealerów firm 
elektronicznych, jeŜeli wartość nowego urządzenia nie będzie wyŜsza od sumy 
ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczyciel pokryje w ramach sumy 
ubezpieczenia koszty usunięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki                
i demontaŜu części niezdatnych do uŜytku, w pełnej wysokości.  
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- Klauzula  ograniczenia odpowiedzialności - z zachowaniem pozostałych, nie 
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, 
Ŝe  z ochrony ubezpieczeniowej nie   mogą być wyłączone szkody powstałe: 
� wskutek raŜącego niedbalstwa. 
� w następstwie awarii, działania, eksploatacji urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
� w następstwie eksploatacji bocznic w tym szkód polegających na uszkodzeniu 

wagonów   lub innych środków transportowych. 
  

-        Klauzula regresowa – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień OWU przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo ustala się Ŝe nie 

przechodzą na ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego wobec jego pracowników 

za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.  
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 Załącznik  nr  7  do wymagań ofertowych 

               

                      Charakterystyka zagro Ŝeń dołowych.  

 
I. ZAGROśENIA WYSTĘPUJĄCE W   ZG SOBIESKI   
 
 
A. DÓŁ KOPALNI  
 
ZagroŜenia metanowe. 
1.  Wydobycie kopalni i metanowość  bezwzględna – kopalnia niemetanowa 

            
Wyszczególnienie 

 
2010r 

Wydobycie kopalni sumaryczne 
( t ) 2 950 000 

z pokładów niemetalowych 
( t  )  

z pokładów metanowych 
( t  ) 

nie dotyczy 

w tym z   zastosowaniem 
odmetanowania  ( t ) nie dotyczy 

bez odmetanowania 
( t ) nie dotyczy 

Metanowość bezwzględna    m3 CH4/min nie dotyczy 

 
 

 
2.  Ilości metanu ujmowanego rurociągami odmetanowania z poszczególnych  źródeł  

ujmowania ( w m³ ) – kopalnia niemetanowa  
 

Wyszczególnienie 
 

2008r 2009r 2010r 

Ściany (rejon wydob.) - - - 

Wyrobiska korytarzowe - - - 

Zroby otamowane - - - 
 

3.  WyposaŜenie kopalni w dyspozytornie metanometryczne - kopalnia niemetanowa  

Ilość czujników / rodzaj Typ 

centrali  Pojemno ść  centrali Ilo ść czynnych Rezerwa 
Uwagi 
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4. Sposób archiwizacji danych : 

Raporty oddziałowe, ksi ąŜki pomiarów 
 

5.  ZagroŜenia skojarzone. 
 

Tak   Nie  X 
 
JeŜeli tak to podać  rejony w których występują   
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
. 

 
6.  Rejony w których stosowana jest kontrola składu  gazów w zrobach czynnych i 
otamowanych  
 
Wszystkie rejony kopalni zgodnie z Główn ą Ksi ąŜką Przewietrzania, Ksi ąŜką kontroli 
tam izolacyjnych i metod ą wczesnego wykrywania po Ŝarów endogenicznych. 
 
7 . Sposoby i metody kontroli zawarto ści metanu i innych gazów (składu gazów ) w 
czynnych i otamowanych  zrobach  pod k ątem mo Ŝliwo ści powstania po Ŝaru 
endogenicznego, zapłonu lub wybuchu metanu   
 
Kontrole bie Ŝące wykonywane za pomoc ą przyrz ądów pomiarowych, wielogazowych – 
minimum jeden raz na dob ę. Próby powietrza pobierane do analizy chemicznej 
wykonywanej przez Laboratorium kopalniane  pobieran e przez słu Ŝby Oddziału 
Wentylacji 2 razy w tygodniu przy wczesnym wykrywan iu po Ŝarów endogenicznych w 
kaŜdym przodku i 5 razy w tygodniu w ka Ŝdej ścianie. Próby powietrza pobierane do 
precyzyjnej analizy okre ślającej śladowe zawarto ści w ęglowodorów grupy C 2-C4, 
wodoru i tlenku w ęgla (realizowanej przez laboratorium Głównego Insty tutu Górnictwa). 
 
8. Podsadzanie (doszczelnianie) zrobów pyłami dymnicowymi lub podsadzką płynną  celem 
likwidacji zagroŜenia metanowego i poŜarowego.  

 
Tak X  Nie 
 
JeŜeli tak, podać zakres stosowania 
 
Doszczelnianie zrobów zawałowych ścian, doszczelnianie likwidowanych wyrobisk 
 
9. Czynne połączenia wentylacyjne lub zrobowe z innymi kopalniami (eksploatacja 

szufladowa)  
 
Tak   Nie X 
 
jeŜeli istnieją wymienić te połączenia : 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
czy z tego powodu istnieje moŜliwość migracji metanu lub innych gazów w sposób 
niekontrolowany 
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Tak   Nie  X 
  
jeŜeli istnieje  wymienić te połączenia : 
.................................................................................................................................................... 
 
 
Zagro Ŝenie  t ąpaniami     
        
1.  Wydobycie kopalni.  

           
Wyszczególnienie 2010r  

Wydobycie kopalni  sumaryczne   
( t ) 2 950 000 

              w tym z pokładów nie tąpiących ( t ) 
 2 950 000 

z pokładów tąpiących 
zaliczonych do  I  stopnia      ( t ) nie dotyczy 

z pokładów tąpiących 
zaliczonych do II  stopnia  ( t ) 

nie dotyczy 

z pokładów tąpiących 
zaliczonych do III   stopnia  ( t ) nie dotyczy 

 
 
2. Zasady profilaktyki przeciw tąpaniowej stosowanej w kopalni  
      – zestawienie oprzyrządowania: 
 
Nie stosuje si ę ze względu na brak zagro Ŝenia 
 
3. Zestawienie energii zaistniałych wstrząsów, w rejonach eksploatacyjnych i innych, na 
przykład w robotach przygotowawczych, , w wyniku których wystąpiły skutki fizyczne - 
zmniejszenie przekroju wyrobisk, obwały itp. 

 
Energia wstrz ąsów Data i rejon 

do 10 4J 
od 104J do 105J 
od 105J do 106J 
od 106J do 107J 

powyŜej 107J 

Nie wystąpiły 

 

4. Prowadzenie eksploatacji  odpręŜającej. 
  

Tak   Nie   X 
 
JeŜeli tak, podać  w których rejonach i dla jakich pokładów : 
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 
 
5. Stacja tąpań.  
 
Tak X Nie   
 
W zakładzie funkcjonuje stacja geofizyki 
 
6. Przewidywane zagroŜenie tąpaniami - lata 2010-2011r.: 
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Nie przewiduje si ę wyst ąpienia zagro Ŝenia t ąpaniami. 
 
 
 
Zagro Ŝenie wybuchem pyłu w ęglowego.  
 
1. Klasyfikacja pokładów  węgla pod względem zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego.  

 
 

Wyszczególnienie   % 
Klasa A  100 
Klasa B  - 

 
- jeŜeli pokłady zaliczone są do klasy A wymienić 
 
Wszystkie pokłady zostały zaliczone do klasy A zagr oŜenia wybuchem pyłu 
węglowego 
  

2. Elementy pełnej profilaktyki przed wybuchem pyłu węglowego w planie ruchu kopalni: 
 
Profilaktyka pyłowa zapewniaj ąca niewyst ępowanie niebezpiecznego pyłu w ęglowego 
w ilo ści powy Ŝej 30g/m 3 powietrza, pozbawienie pyłu lotno ści i skłonno ści do 
wybuchu poprzez zraszanie wod ą i zabezpieczenie pyłu w rejonie rozdzielni 
elektrycznych oraz stacji transformatorowych pyłem kamiennym. Pomiary 
intensywno ści osiadania pyłu w ęglowego i pomiary cz ęści niepalnych i wody wolnej w 
pyle kopalnianym. 
 
3. Wybuch pyłu węglowego  w ciągu ostatnich 10 lat 
 
wybuch pyłu w ęglowego -  nie wyst ąpił  
 
 
Zagro Ŝenia wodne.  
 
1. Podział rejonów kopalni na poszczególne stopnie zagroŜenia wodnego w układzie 
procentowym wg. zaliczenia OUG 
 

Wyszczególnienie 
 [ %] 

I   stopień zagroŜenia wodnego 
 70 

II   stopień zagroŜenia wodnego 
 25 

III   stopień zagroŜenia wodnego 
 5 

 
 
2. Stosowana  profilaktyka 
 
W trakcie dr ąŜenia wyrobisk korytarzowych w cz ęści zło Ŝa zaliczonej do II stopnia  
zagro Ŝenia wodnego i nierozpoznanej wcze śniejszymi robotami górniczymi, wiercone 
będą badawcze otwory wyprzedzaj ące z zachowaniem 8-metrowego wyprzedzenia 
czoła przodka w celu zbadania warunków górniczo-geo logicznych i 
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hydrogeologicznych. Ponadto prowadzona b ędzie kontrola ilo ści wody dopływaj ącej 
do wyrobisk podziemnych przez hydrogeologa. 
 
 
3. Niekontrolowany wypływ wody w ciągu ostatnich 10 lat 
 
Brak wypływów wody 
Zagro Ŝenia po Ŝarowe i inne górnicze  

 1. Ilość ścian wydobywczych 

Ilość ścian: Grupa samozapalno ści 

węgla  czynnych rezerwowych w likwidacji 

I    

II    

III    

IV    

V 3   

Suma 3   
 

2. Systemy przewietrzania ścian. 

Ilość ścian: System 

przewietrzania: czynnych rezerwowych  w likwidacji 

Obustronnie po caliźnie    

Obustronnie po zrobach    

Jednostronnie po zrobach na 
„U” 

1   

Jednostronnie po caliźnie    

Doprowadzenie po caliźnie i 
zrobach, odprowadzenie po 

caliźnie – na „Y” 
1   

Doprowadzenie po caliźnie, 
odprowadzenie po zrobach – na „Z” 1   

 

3. Instalacja podsadzki płynnej 
 

Wyszczególnienie Ilo ść 
Rejony  wydobywcze  czynne 

 3 

          w tym rejony  wydobywcze do 
których moŜna podać podsadzkę 

3 

Wydajność podsadzki w m3/ min 
 1,0 m3/min 

 
4. Instalacja  do podawania pyłów dymnicowych  (drobnofrakcyjnych)  
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Wyszczególnienie Ilo ść 

Rejony  wydobywcze  czynne 
 3 

      w tym rejony  wydobywcze do 
których moŜna podać pyły 
dymnicowe * 

2 

Wydajność podsadzki w m3/ min 
 1,0 m3/min 

 
* - uwzględnić moŜliwość podawania pyłów do rejonów, do których równieŜ moŜna podawać podsadzkę płynną  

5. Stosowana  profilaktyka  przeciwpoŜarowa  w czynnych i likwidowanych ścianach. 
X stosowany monitoring zagroŜenia poŜarowego: 

X  zabudowanie czujników tlenku węgla   

                 X  zabudowanie czujników prędkości powietrza, 

□  zabudowanie czujników temperatury powietrza, 

X  kontrola przez słuŜby działu wentylacji, ochrony p.poŜ. 

     metaniarzy, itp.,  

X  pobieranie prób powietrza i analiza ich składu przez 

      laboratorium kopalniane 

X  inne : pobieranie prób powietrza do precyzyjnej analizy określającej 

śladowe zawartości węglowodorów grupy C2-C4, wodoru i tlenku 

węgla (realizowanej przez laboratorium Głównego Instytutu 

Górnictwa), istnieje moŜliwość zabudowania czujników temperatury 

powietrza. 

 
X  uszczelnianie  zawału chodników  przyścianowych, przemulanie zrobów ściany  

pyłami drobnofrakcyjnymi itp  

X    podawanie antypirogenów do zrobów ściany. 

X    podawanie do zrobów ściany gazów inertnych (azot, dwutlenek węgla) 

x    wyrównanie potencjałów aerodynamicznych rejonu ściany. 

X   regulacja ilości powietrza przepływającego przez ścianę w zaleŜności od stanu                

zagroŜenia poŜarowego i metanowego 

X  inne :  izolacja zrobów ściany pianami izolująco-wypełniającymi od strony wyrobisk 

przyścianowych 

 
6.  Eksploatacja warstwowa  
 
Tak   Nie X 
 
JeŜeli tak – podać numer pokładu, rejon i na ile warstw: 
……………………………………………………………….………………………………………….. 
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7. Pokłady towarzyszące w stropie eksploatowanych ścian w odległości do 8-mio krotnej 

grubości eksploatowanego pokładu lub warstwy.  
 
Tak   Nie  X 
 
JeŜeli tak – podać ilość ścian……………………………………………………………………… 
 
8. Występowanie krawędzi na wybiegach eksploatowanych ścian, mających  ewentualny 

wpływ  na regularny bieg ścian.  
 

Tak   Nie  X 
 
JeŜeli tak – podać ilość ścian……………………………………………………………………. 
 
9.  Występowanie na wybiegu ścian: pofałdowań pokładu, uskoków i innych zaburzeń 

geologicznych. 
 
Tak  X   Nie 
 
JeŜeli tak – podać ilość ścian -   3 
  
10. Występowanie na wybiegu ścian starych  wyrobisk  w pokładzie eksploatowanym lub w 

pokładach sąsiadujących z tym pokładem.    
 
Tak   Nie  X 
 
JeŜeli tak – podać ilość ścian……………………………………………………………………. 
 
11. MoŜliwość podawania gazów inertnych  do przestrzeni zrobowej   w  rejonach 

eksploatacyjnych. 
 
Istnieje mo Ŝliwo ść podawania gazów inertnych do ka Ŝdego rejonu eksploatacyjnego 
poprzez sie ć ruroci ągów podsadzkowych 
 
 
Wyrzut gazów i skał  
 
1.  Skłonność pokładów do występowania zjawisk gazogeodynamicznych w postaci 
wyrzutów gazów i skał lub nagłego wypływu gazów z górotworu do wyrobiska. 
 
Tak   Nie  X 
 
JeŜeli tak, podaj kategorię:…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
II. ANKIETY DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ŚCIAN. 
ANKIETA  
Ściany w eksploatacji / zbrojeniu / projektowane  
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Ściana nr 335    w pokładzie 209       poziom  500m 

 
1. ZagroŜenia naturalne. 

 
Kategoria zagroŜenia metanowego x niemetanowy 

□ I  

□ II  

□ III  

□  IV 
Stopień zagroŜenia tąpaniami x  nie skłonny do tąpań 

□ I stopień 

□ II stopień 

□ III stopień 
Klasa zagroŜenia pyłowego x klasa  A 

□ klasa  B 
Stopień zagroŜenia wodnego □   nie zagroŜony 

x  I  

□  II  

□  III  
Wskaźnik samozapalności węgla      Sza = 116÷204 °C/min.      (IV i Vgrupa) 

Energia aktywacji utleniania węgla      A =   31÷60. kJ/mol 

Okres inkubacji poŜaru      22÷55.dni 

 
 

2. Aktualnie stosowane profilaktyki zwalczania zagroŜeń naturalnych. 
 
Profilaktyka metanowa  
 

□   stosowane zabezpieczenia rejonu za pomocą metanometrii automatycznej 

□   monitoring zagroŜenia metanowego poprzez wykonywanie pomiarów 
         ręcznych. 

        □     stosowane  pomocnicze  urządzenia wentylacyjne  

□   stosowanie odmetanowania górotworu 

□   bieŜące wykonywanie bilansu metanowego dla rejonu ściany poprzez: 

□  obliczanie metanowości wentylacyjnej 

□  obliczanie ilości ujmowanego metanu 

□  obliczanie metanowości bezwzględnej i kryterialnej 

□  obliczanie efektywności odmetanowania 
 

Profilaktyka zwalczania zagro Ŝenia t ąpaniami:  

□  eksploatacja odpręŜająca w pokładzie ............................................................ 
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□  wiercenie otworów małośrednicowych 

□  strzelanie wstrząsowe w pokładzie 

□  strzelanie torpedujące w stropie 

□   inne 
..................................................................................................................         
...............................................................................................................................   
...............................................................................................................................      
............................................................................................................................... 

 
Profilaktyka zwalczania zagro Ŝenia wybuchem pyłu , 

x  monitoring zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego poprzez wykonywanie 
      pomiarów zawartości części niepalnych i wody wolnej  

x   pozbawianie lotności pyłu (zmywanie, zraszanie) 

x obniŜanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym poprzez   
dosypywanie   pyłu kamiennego – w rejonie rozdzielni elektrycznych oraz 
stacji transformatorowych 

□  stosowanie zabezpieczenia przed przenoszeniem się wybuchu pyłu, poprzez 
wykonanie stref zabezpieczających oraz wykonywanie przeciwwybuchowych 
zapór pyłowych  

     □  inne…………………………………………………………………….................. 
              ………………………………………………………………………........................                             
     ……..………………………………………………………………….................... 

 
 
Profilaktyka zwalczania zagro Ŝenia  wodnego:  

□  wiercenie otworów badawczych 

□  wiercenie otworów  odwadniających 

□ inne ..................................................................................................................              
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................         
.......................................................................................................................... 

 
  Profilaktyka po Ŝarowa :  

x stosowany monitoring zagroŜenia poŜarowego: 

x  zabudowanie czujników tlenku węgla   

x  zabudowanie czujników prędkości powietrza, 

□  zabudowanie czujników temperatury powietrza, 

x  kontrola przez słuŜby działu wentylacji, ochrony p.poŜ. 
       metaniarzy, itp.,  

x  pobieranie prób powietrza i analiza ich składu przez 
      laboratorium kopalniane 
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x  inne: pobieranie prób powietrza do precyzyjnej analizy 
określającej śladowe zawartości węglowodorów grupy C2-C4, 
wodoru i tlenku węgla (realizowanej przez laboratorium 
Głównego Instytutu Górnictwa), istnieje moŜliwość 
zabudowania czujników temperatury powietrza. 

 

x  uszczelnianie  zawału chodników  przyścianowych, przemulanie zrobów 
      ściany  pyłami drobnofrakcyjnymi itp  

□  podawanie antypirogenów do zrobów ściany. 

x   podawanie do zrobów ściany gazów inertnych (azot, dwutlenek węgla) – 
podczas likwidacji ściany  

x  wyrównanie potencjałów aerodynamicznych rejonu ściany – podczas 
likwidacji ściany 

x  regulacja ilości powietrza przepływającego przez ścianę w zaleŜności od 
stanu zagroŜenia poŜarowego i metanowego 

x  inne:  izolacja zrobów ściany pianami izolująco-wypełniającymi od strony 
diagonali XII, istnieje moŜliwość podawania antypirogenów do zrobów 
ściany. 

 
3. Czynniki  geologiczne. 
x  pokłady towarzyszące ( nr pokładu , miąŜszość, odległość pionowa) 

pokł.208/2, miąŜszość 1,6m, ok. 27,0m powyŜej eksploatowanego 
pokładu, 

pokł.211, miąŜszość 1,8m, ok. 65,0m poniŜej eksploatowanego pokładu. 

x  krawędź eksploatacyjna ( odległość, nr pokładu)  
       W odległości ~ 71 m ponad ścianą zakończono w I kwartale 2008 r. 

eksploatację pokł.207. 
 
     wpływ przedmiotowych krawędzi na warunki prowadzenia ściany: 
        Nie przewiduje się wpływu w/w krawędzi na prowadzenie ściany 

 

x  przewidywane wystąpienie uskoków, zaburzeń sedymentacyjnych w stropie 
pokładu      
na wybiegu ściany występuje  uskok, o biegu NW-SE i zrzucie h= 2,8 ÷ 0,0 
m w kierunku SW. 

 
□  stare wyrobiska w pokładzie eksploatowanym lub w pokładach 

sąsiadujących na wybiegu ściany.  
brak starych wyrobisk w pokładzie eksploatowanym i pokładach sąsiadujących. 

ANKIETA  
Ściany w eksploatacji / zbrojeniu / projektowane  
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Ściana nr 539    w pokładzie 207       poziom 500m 

 
1. ZagroŜenia naturalne. 

 
Kategoria zagroŜenia metanowego x niemetanowy 

□ I  

□ II  

□ III  

□  IV 
Stopień zagroŜenia tąpaniami x nie skłonny do tąpań 

□ I stopień 

□ II stopień 

□ III stopień 
Klasa zagroŜenia pyłowego x klasa  A 

□ klasa  B 
Stopień zagroŜenia wodnego □   nie zagroŜony 

x  I  

x  II  

□  III  
Wskaźnik samozapalności węgla      Sza = 111÷212.°C/min.      (   V     grupa) 

Energia aktywacji utleniania węgla      A =   32÷62. kJ/mol 

Okres inkubacji poŜaru        22÷42 dni 

 
 

2. Aktualnie stosowane profilaktyki zwalczania zagroŜeń naturalnych. 
 
Profilaktyka metanowa  
 

□   stosowane zabezpieczenia rejonu za pomocą metanometrii automatycznej 

□   monitoring zagroŜenia metanowego poprzez wykonywanie pomiarów 
         ręcznych. 

        □     stosowane  pomocnicze  urządzenia wentylacyjne  

□   stosowanie odmetanowania górotworu 

□   bieŜące wykonywanie bilansu metanowego dla rejonu ściany poprzez: 

□  obliczanie metanowości wentylacyjnej 

□  obliczanie ilości ujmowanego metanu 

□  obliczanie metanowości bezwzględnej i kryterialnej 

□  obliczanie efektywności odmetanowania 
 

Profilaktyka zwalczania zagro Ŝenia t ąpaniami:  

□  eksploatacja odpręŜająca w pokładzie ............................................................ 
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□  wiercenie otworów małośrednicowych 

□  strzelanie wstrząsowe w pokładzie 

□  strzelanie torpedujące w stropie 

□   inne 
..................................................................................................................         
...............................................................................................................................   

 
Profilaktyka zwalczania zagro Ŝenia wybuchem pyłu , 

x  monitoring zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego poprzez wykonywanie 
      pomiarów zawartości części niepalnych i wody wolnej  

x   pozbawianie lotności pyłu (zmywanie, zraszanie) 

x obniŜanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym poprzez   
dosypywanie   pyłu kamiennego – w rejonie rozdzielni elektrycznych oraz 
stacji transformatorowych 

□  stosowanie zabezpieczenia przed przenoszeniem się wybuchu pyłu, poprzez 
wykonanie stref zabezpieczających oraz wykonywanie przeciwwybuchowych 
zapór pyłowych  

     □  inne…………………………………………………………………….................. 
              ………………………………………………………………………........................                             
     ……..………………………………………………………………….................... 

 
 
Profilaktyka zwalczania zagro Ŝenia  wodnego:  

□  wiercenie otworów badawczych 

□  wiercenie otworów  odwadniających 

□ inne ..................................................................................................................              
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................         
.......................................................................................................................... 

 
  Profilaktyka po Ŝarowa :  

x  stosowany monitoring zagroŜenia poŜarowego: 

x  zabudowanie czujników tlenku węgla   

x  zabudowanie czujników prędkości powietrza, 

□  zabudowanie czujników temperatury powietrza, 

x  kontrola przez słuŜby działu wentylacji, ochrony p.poŜ. 
       metaniarzy, itp.,  

x  pobieranie prób powietrza i analiza ich składu przez 
      laboratorium kopalniane 

x  inne: pobieranie prób powietrza do precyzyjnej analizy 
określającej śladowe zawartości węglowodorów grupy C2-C4, 
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wodoru i tlenku węgla (realizowanej przez laboratorium 
Głównego Instytutu Górnictwa), istnieje moŜliwość 
zabudowania czujników temperatury powietrza. 

 

x  uszczelnianie  zawału chodników  przyścianowych, przemulanie zrobów 
      ściany  pyłami drobnofrakcyjnymi itp  

□  podawanie antypirogenów do zrobów ściany. 

x   podawanie do zrobów ściany gazów inertnych (azot, dwutlenek węgla) – 
podczas likwidacji ściany  

x  wyrównanie potencjałów aerodynamicznych rejonu ściany – podczas 
likwidacji ściany 

x  regulacja ilości powietrza przepływającego przez ścianę w zaleŜności od 
stanu zagroŜenia poŜarowego i metanowego 

x  inne: izolacja zrobów ściany pianami izolująco-wypełniającymi od strony 
pochylni VIII, istnieje moŜliwość podawania antypirogenów do zrobów 
ściany. 

 
3. Czynniki  geologiczne. 
□  pokłady towarzyszące ( nr pokładu , miąŜszość, odległość 

pionowa)pokł.206, miąŜszość 2,4m, ok. 51,0m powyŜej eksploatowanego 
pokładu, 

pokł.208/1, miąŜszość 1,9m, ok. 42,0m poniŜej eksploatowanego pokładu  

□  krawędź eksploatacyjna ( odległość, nr pokładu)  
      brak krawędzi zakończonej eksploatacji.      

□  przewidywane wystąpienie uskoków, zaburzeń sedymentacyjnych w stropie 
pokładu      

 na wybiegu ściany występuje  uskok, o biegu NEE -SWW  i zrzucie h= 2,7-
5,5 m w kierunku NNW. 

□  stare wyrobiska w pokładzie eksploatowanym lub w pokładach 
sąsiadujących na wybiegu ściany.  

 
 

ANKIETA  
Ściany w eksploatacji / zbrojeniu / projektowane  
 

Ściana nr 336    w pokładzie 209       poziom  500m 

 
1. ZagroŜenia naturalne. 

 
Kategoria zagroŜenia metanowego x niemetanowy 

□ I  

□ II  

□ III  
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□  IV 
Stopień zagroŜenia tąpaniami x  nie skłonny do tąpań 

□ I stopień 

□ II stopień 

□ III stopień 
Klasa zagroŜenia pyłowego x klasa  A 

□ klasa  B 
Stopień zagroŜenia wodnego □   nie zagroŜony 

x  I  

x  II  

□  III  
Wskaźnik samozapalności węgla      Sza = 116÷204 °C/min.      (IV i Vgrupa) 

Energia aktywacji utleniania węgla      A =   31÷60. kJ/mol 

Okres inkubacji poŜaru      22÷55.dni 

 
 

2. Aktualnie stosowane profilaktyki zwalczania zagroŜeń naturalnych. 
 
Profilaktyka metanowa  
 

□   stosowane zabezpieczenia rejonu za pomocą metanometrii automatycznej 

□   monitoring zagroŜenia metanowego poprzez wykonywanie pomiarów 
         ręcznych. 

        □     stosowane  pomocnicze  urządzenia wentylacyjne  

□   stosowanie odmetanowania górotworu 

□   bieŜące wykonywanie bilansu metanowego dla rejonu ściany poprzez: 

□  obliczanie metanowości wentylacyjnej 

□  obliczanie ilości ujmowanego metanu 

□  obliczanie metanowości bezwzględnej i kryterialnej 

□  obliczanie efektywności odmetanowania 
 

Profilaktyka zwalczania zagro Ŝenia t ąpaniami:  

□  eksploatacja odpręŜająca w pokładzie ............................................................ 

□  wiercenie otworów małośrednicowych 

□  strzelanie wstrząsowe w pokładzie 

□  strzelanie torpedujące w stropie 

□   inne 
............................................................................................................................... 

 
Profilaktyka zwalczania zagro Ŝenia wybuchem pyłu , 
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x  monitoring zagroŜenia wybuchem pyłu węglowego poprzez wykonywanie 
      pomiarów zawartości części niepalnych i wody wolnej  

x   pozbawianie lotności pyłu (zmywanie, zraszanie) 

x obniŜanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym poprzez   
dosypywanie   pyłu kamiennego – w rejonie rozdzielni elektrycznych oraz 
stacji transformatorowych 

□  stosowanie zabezpieczenia przed przenoszeniem się wybuchu pyłu, poprzez 
wykonanie stref zabezpieczających oraz wykonywanie przeciwwybuchowych 
zapór pyłowych  

     □  inne…………………………………………………………………….................. 
 
 
Profilaktyka zwalczania zagro Ŝenia  wodnego:  

□  wiercenie otworów badawczych 

□  wiercenie otworów  odwadniających 

□ inne ..................................................................................................................                  
.......................................................................................................................... 

 
  Profilaktyka po Ŝarowa :  

x stosowany monitoring zagroŜenia poŜarowego: 

x  zabudowanie czujników tlenku węgla   

x  zabudowanie czujników prędkości powietrza, 

□  zabudowanie czujników temperatury powietrza, 

x  kontrola przez słuŜby działu wentylacji, ochrony p.poŜ. 
       metaniarzy, itp.,  

x  pobieranie prób powietrza i analiza ich składu przez 
      laboratorium kopalniane 

x  inne: pobieranie prób powietrza do precyzyjnej analizy 
określającej śladowe zawartości węglowodorów grupy C2-C4, 
wodoru i tlenku węgla (realizowanej przez laboratorium 
Głównego Instytutu Górnictwa), istnieje moŜliwość 
zabudowania czujników temperatury powietrza. 

 

x  uszczelnianie  zawału chodników  przyścianowych, przemulanie zrobów 
      ściany  pyłami drobnofrakcyjnymi itp  

□  podawanie antypirogenów do zrobów ściany. 

x   podawanie do zrobów ściany gazów inertnych (azot, dwutlenek węgla) – 
podczas likwidacji ściany  

x  wyrównanie potencjałów aerodynamicznych rejonu ściany – podczas 
likwidacji ściany 
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x  regulacja ilości powietrza przepływającego przez ścianę w zaleŜności od 
stanu zagroŜenia poŜarowego i metanowego 

x  inne:  izolacja zrobów ściany pianami izolująco-wypełniającymi od strony 
diagonali XII, istnieje moŜliwość podawania antypirogenów do zrobów 
ściany. 

 
3. Czynniki  geologiczne. 
x  pokłady towarzyszące ( nr pokładu , miąŜszość, odległość pionowa) 

pokł.208/2, miąŜszość 1,6m, ok. 27,0m powyŜej eksploatowanego 
pokładu, 

pokł.211, miąŜszość 1,8m, ok. 65,0m poniŜej eksploatowanego pokładu. 

x  krawędź eksploatacyjna ( odległość, nr pokładu)  
W odległości ~ 70 m ponad ścianą zakończono w III kwartale 2006 r. 

eksploatację pokł.207. 

x  przewidywane wystąpienie uskoków, zaburzeń sedymentacyjnych w stropie 
pokładu      
na wybiegu ściany występuje  uskok, o biegu NNE- SWW i zrzucie  
h=1,7 ÷ 0,5 m w kierunku NEE. 

□  stare wyrobiska w pokładzie eksploatowanym lub w pokładach 
sąsiadujących na wybiegu ściany.  

brak starych wyrobisk w pokładzie eksploatowanym i pokładach sąsiadujących. 

Harmonogram biegu w/w ścian zawiera tabela nr 1 w załączeniu. 
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Tabela nr 1 do zał. nr 7  wymagań ofertowych 

Ściany w eksploatacji, zbrojeniu i otamowane 

Nazwa kopalni: PKW S.A. Zakład Górniczy Sobieski 

 
Tabela w załączniku nr 1  
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   Załącznik nr 8 a    

   
do wymagań 
ofertowych    

       

Formularz cenowy - zestawienie zbiorcze - zadanie n r 1    

       

       

Składka za okres ubezpieczenia / zł/ 
Lp. Rodzaj ubezpieczenia 

wariant 1 wariant 2 wariant 3 wariant 4 

1. 
ubezpieczenie mienia w podziemnej 

części zakładów górniczych tabela  nr 1  

        

 CENA OCENIANA - warto ść składki do oceny   
        

       
       
    ……………………………………………………………  
    pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę  
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Tabela nr 1 do Formularza cenowego 

ZESTAWIENIE  MIENIA W PODZIEMNEJ CZĘŚCI  ZAKŁADÓW  
GÓRNICZYCH PKW S.A.  

         
Rodzaj mienia 

Lp. 

Rodzaj Nazwa 

Symbol 
KŚT 

Suma ubezpieczenia 
/zł/ Wariant ubezpieczenia Stawka roczna                 /‰/     Składka za okres 

ubezpieczenia /zł/ 

wariant 1  ubezpieczenie 
bez franszyzy redukcyjnej, 

    

wariant 2  ubezpieczenie  
z franszyzą redukcyjną w 
wysokości 5 %, 

    

wariant 3  ubezpieczenie  
z franszyzą redukcyjną w 
wysokości 10 %, 

    

1 
Mienie 

ruchome 

kombajny ścianowe, 
obudowy zmechanizowane, 

przeno śniki  
51, 64   77 850 404,32    

wariant 4   ubezpieczenie  
z franszyzą redukcyjną w 
wysokości 15 %, 

    

         

         

     ………………………………………………………….  

       
pieczęć i podpis osoby reprezentujacej                  
Wykonawcę  
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   Załącznik nr 8 b 
   do wymagań ofertowych 
    

Formularz cenowy - zestawienie zbiorcze-zadanie nr 2 
    

L.p Rodzaj ubezpieczenia 
Składka za okres 

ubezpiecznia  
/zł/ 

tabela  nr 2 
  

tabela  nr 3 
  

1. ubezpieczenie mienia na powierzchni 

tabela  nr 4 
  

2. ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej tabela nr 5 

  

 CENA OCENIANA -  razem warto ść składki do oceny  

  
    
  …………………………………………………………… 
  pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 
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   Tabela nr 2 do Formularza cenowego  
      

Zestawienie mienia na powierzchni PKW S.A.  
      
      

lp.  Rodzaj  K ŚT Suma ubezpieczenia                 
/zł/ 

Stawka roczna     
/‰/ 

Składka za okres 
ubezpieczenia /zł/ 

1. budynki 1                          88 202 287,11        

2. budowle 2                          13 361 937,60        

3. maszyny i urządzenia 4 - 8                          31 777 550,14        

4. zapasy materiałów - 1 000 000,00     

5. mienie pracownicze - 300 000,00     

6. środki pienięŜne w kasie - 580 000,00     

I. CENA - warto ść składki razem     

      
      
      
      
      
      
   …………………………...........…......……………………………. 
   pieczęć i podpis osoby reprezentujacej Wykonawcę 
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   Tabela nr 3 do Formularza cenowego 
     
     
     

Zestawienie mienia do ubezpieczenia od wszystkich r yzyk  
     
     
     

lp.  Rodzaj  Suma ubezpiec zenia                 
/zł/ 

Stawka roczna     
/‰/ 

Składka za okres 
ubezpieczenia /zł/ 

1. Sprzęt elektroniczny                             4 939 650,32        

I. CENA - warto ść składki razem     

     
     
     
     
     
     
  …………………………...........…......……………………………. 
  pieczęć i podpis osoby reprezentujacej Wykonawcę 
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  Tabela nr 4 do Formularza cenowego   
      

Zestawienie warto ści pieni ęŜnych do ubezpieczenia od kradzie Ŝy z włamaniem i rabunku 
      
      

      

Lp. Rodzaj 
Suma 

ubezpieczenia 
/zł/ 

Stawka roczna     
/‰/ 

 Składka za okres 
ubezpieczenia  /zł/ 

kradzieŜ 
400 000     

1. środki pienięŜne kasie głównej 

rabunek 
400 000     

kradzieŜ 
150 000     

2. środki pienięŜne kasie węglowej 

rabunek 
150 000     

kradzieŜ 
30 000     

3. środki pienięŜne  w PKZP 

rabunek 
30 000     

I.   CENA - razem warto ść składki     

      

      

    …………………………………………………. 

    pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 

 
 
  Tabela nr 5 do Formularza cenowego 
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Zestawienie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej z tytułu prowadzonej działalnosci i pos iadania mienia 
    

l.p. Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna /zł/ Skł adka /zł/ 

1. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 

ogólnej. 
2 000 000                                       

na jedno i wszystkie zdarzenia  
  

1.1 

Ubezpieczenie obejmujące  odpowiedzialność 
cywilną za szkody związane z zarządzaniem 
liniami kolejowymi i wykonywaniem przewozów 
kolejowych,  w  tym polegające na uszkodzeniu 
wagonów i pozostałego taboru kolejowego oraz  
infrastruktury kolejowej, oraz  szkody 
spowodowane przez lokomotywy i wagony,  w 
trakcie przejazdów poza torami 
wewnątrzzakładowymi. 

500 000                                              
sublimit na jedno i wszystkie zdarzenia  

  

1.2 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za 

szkody wyrządzone w środkach transportu 
podczas wszelkich prac ładunkowych. 

100 000                                        
sublimit na jedno i wszystkie zdarzenia  

  

1.3 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

pracodawcy. 
  1 000 000                                  

sublimit  na jedno i na wszystkie zdarzenia   

CENA – razem warto ść składki   

    
   ……………………………………………………………. 
   pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 
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  Tabela nr 6 do Formularza cenowego 

Zestawienie zakresu ubezpieczenia odpowiedzialno ści cywilnej Członków  Zarz ądu  i Rady Nadzorczej 
    

l.p. Zakres ubezpieczenia Suma gwarancyjna /zł/ Skł adka /zł/ 

1. 
Ubezpieczenie odpowiedzialności 

cywilnej Członków Zarządu i Rady 
Nadzorczej 

2 000 000                                       
na jedno i wszystkie 

zdarzenia    

CENA – razem warto ść składki   

    
    
    
    
   ……………………………………………………………. 
   pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę 
 


