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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZILANOSCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE  

MZK SPÓŁKA Z O.O. W OŚWIĘCIMIU 

I. NFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 

1. Nazwa i forma prawna: 

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. 

2. Dokładny adres siedziby: 

Ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7, 32-600 Oświęcim 

3. Numer NIP: 

5492361248 

4. Numer REGON: 

120822611 

5. Numer KRS: 

0000317677 

6. Data rozpoczęcia działalności: 

1957 

7. Przychody ze sprzedaży ogółem: (Polska) 

2018 – 13 048 136 zł     2019 -13 121 700 zł  

planowany: 2020r: 14 989 500 zł 

8. Liczba zatrudnionych pracowników ogółem: 132- umowa o pracę 

9. Rodzaj prowadzonej działalności : transport osób 

10. Adresy lokalizacji (miejsc, w których Spółka prowadzi działalność lub gdzie znajduje się mienie Spółki): 

Lp. Adres lokalizacji 

Tytuł prawny do 

nieruchomości (własność, 

najem, dzierżawa, inna) 

Przeznaczenie (budynek 

biurowy, magazyn, hala 

produkcyjna, itp.) 

1 ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7  własność       

 

11. Informacje dot. ubezpieczenie mienia: 

✓ na terenie ubezpieczanej lokalizacji lub w jej sąsiedztwie w czasie ostatnich 10 lat nie wystąpiła powódź lub podtopienia. 

✓  mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie jest zlokalizowane na terenie zalewowym,  

✓ mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów 
prawnych w zakresie ochrony p-poż, 
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✓ stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane 

w ustawie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia 
w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, 

✓ obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 

✓ obiekty budowlane oraz wykonane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowych stanu technicznego 
i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.  

✓ W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. 

✓ Zgłoszone do ubezpieczenia budynki i budowle nie są wykonane w technologii drewnianej lub płyt warstwowych wypełnionych 

styropianem bądź pianką poliuretanową. 

 

 

Budynki ubezpieczane posiadają następujące zabezpieczenia przeciw-kradzieżowe: Kasa - dwa zamki w drzwiach, okna 

okratowane i system alarmowy; Magazyn - dwa zamki w drzwiach, okna okratowane; cały zakład - system kamer (monitoring). 

Budynki ubezpieczane posiadają następujące zabezpieczenia przeciwpożarowe: hydranty, agregaty i gaśnice. 

13. Informacja o planowanych remontach i inwestycjach:  

- zakup podnośników pneumatyczno – hydraulicznych:  14 000, 

- zakup samochodu serwisowego 140 000, 

- zakup bileterek– 14 000, 

- zakup komputera – 5 000, 

- I etap budowy myjni – 50 000 

- zabezpieczenie p .poż. w budynku administracyjnym – 50 000 

14. Harmonogram dostaw nowych autobusów w roku 2020: 1szt. autobus elektryczny wraz z ładowarką – 2 500 000 zł wartość 
netto, planowana dostawa grudzień 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Wykaz budynków zgłoszonych do ubezpieczenia: 
L.p. Nazwa 

budynku 

Pokrycie 

dachowe 

Konstrukcja 

budynku 

Rok budowy Zabezpieczenia 

przeciwpożarowe 

i przeciwkradzieżowe 

1 Dyspozytornia 
Strop betonowy 

pokryty blachą 
Cegła, pustaki 1963 

Zgodnie z instrukcją Bezpieczeństwa 

Pożarowego Miejskiego Zakładu Komunikacji 

spółka z o.o. w Oświęcimiu 

2 
Budynek 

zajezdni nr 2 

Strop drewniany 

pokryty papą 
Cegła 1944 

3 Budynek 

socjalno -admin. 

Strop betonowy 

pokryty papą 
Cegła, pustaki 1974 

4 
Budynek 

zajezdni nr 1 

Strop drewniany 

pokryty papą 
Cegła 1944 
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II. SZKODOWOŚĆ: 

SZKODOWOŚĆ 

Zaświadczenie o szkodowości z ubezpieczeń poza komunikacyjnych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoda 

Data 

powstania 

szkody Polisa Ryzyko 

Data 

rozpocz. 

ochrony 

Data 

zakończ. 

ochrony 

Wypłaty 

odszkodowań 

Regresy 

uzyskane 

Rezerwy 

szkody 

zgłoszone  Status szkody 

Przyczyna 

szkody 

KR50/4233/13 

2013-07-

05 

17:00:00 903004325383 

Ubezpieczenie 

mienia od 

ognia i innych 

zdarzeń 

losowych  

2013-

01-01 

2013-

12-31 

23:59:59 10 742,12 0,00 0,00 

ZLIKWIDOWANA - 

WYPŁACONO 

ODSZKODOWANIE PRZEPIĘCIE 

KR50/4791/17 

2017-05-

17 436000116477 

Ubezpieczenie 

mienia od 

ognia i innych 

zdarzeń 

losowych  

2017-

01-01 

2017-

12-31 

23:59:00 0,00 0,00 0,00 

ZLIKWIDOWANA - 

ODMOWA 

UDERZENIE 

POJAZDU 
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Zaświadczenie o szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych: 
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