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sygnatura: ZP-077/2017          Załącznik   nr   1c  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz 
klauzule dodatkowe i  inne postanowienia szczególne fakultatywne dla  
ubezpieczenia bezzałogowych statków powietrznych,  dotyczący  części  III 
 zamówienia.  
 
1. Przedmiot ubezpieczenia. 
 
Bezzałogowe Statki Powietrzne:  
DRON nr 1  

a) nazwa: Hexacopter Medium Pro  
b) zasilanie: bateria li-po 5000mAh – 2 szt.  
c) napęd: elektryczny, hexacopter  
d) waga: 2,7 kg 
e) rozpiętość: - silnik-silnik 700 mm, - śmigło-śmigło 1000 mm,  
f) rok produkcji: 2013,  
g) masa MTOW: 3kg.  
h) rzeczywista masa startowa: 3 kg  
i) masa własna: 0,3 kg 
j) wyposażenie dodatkowe: trzyosiowy gimbal pod kamery SONY NEX-5, kamera 

SONY NEX-5  
k) miejsce bazowania: UMK Toruń ,  
l) liczba osób obsługujących: 1,  
m) osoba obsługująca: Jacek Janik 
n) planowany nalot roczny: 5h  
o) BSP posiada wszystkie niezbędne dokumenty/pozwolenia do użytkowania.  
p) Miejsce lotów: RP, loty odbywają się w terenie otwartym, w zasięgu wzroku VLOS 

(Visual Line of Sight) oraz tylko w dzień,  
q) Rodzaj lotów: film i fotografia powietrzna, loty na potrzeby edukacyjne, loty 

komercyjne i niekomercyjne 
 
DRON nr 2  

a) nazwa: DJI Phantom 2 
b) zasilanie: bateria li-po 5200mAh 
c) napęd: elektryczny, quadrocopter  
d) waga: 1 kg 
e) rozpiętość: - silnik-silnik 350 mm, - śmigło-śmigło 600 mm,  
f) rok produkcji: 2015,  
g) masa MTOW: 1,3kg.  
h) rzeczywista masa startowa: 1,3 kg  
i) masa własna: 0,168 kg 
j) wyposażenie dodatkowe: trzyosiowy gimbal pod kamery GoPro, kamera GoPro  
k) miejsce bazowania: UMK Toruń ,  
l) liczba osób obsługujących: 1,  
m) osoba obsługująca: Jacek Janik 
n) planowany nalot roczny: 5h  
o) BSP posiada wszystkie niezbędne dokumenty/pozwolenia do użytkowania.  
p) Miejsce lotów: RP, loty odbywają się w terenie otwartym, w zasięgu wzroku VLOS 

(Visual Line of Sight) oraz tylko w dzień,  
q) Rodzaj lotów: film i fotografia powietrzna, loty na potrzeby edukacyjne, loty 

komercyjne i niekomercyjne 
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DRON nr 3 
a) nazwa: YUNEEC Typhon H 
b) zasilanie – rodzaj akumulatora: 5400 mAH 4S 14.8V 8C LiPo 
c) waga: 1,695 kg (z pakietem zasilającym) 
d) rozpiętość: - silnik-silnik 520 mm, - śmigło-śmigło 710 mm,  
e) rok produkcji: 2016,  
f) masa MTOW: 1,95 kg.  
g) miejsce bazowania: Wydział Humanistyczny UMK, Fosa Staromiejska 1A, 87-100 

Toruń,  
h) liczba osób obsługujących: 1 (+1 operator kamery),  
i) osoba obsługująca: Adam Fedyniuk 
j) planowany nalot roczny: 30h  
k) BSP posiada wszystkie niezbędne dokumenty/pozwolenia do użytkowania.  
l) Miejsce lotów: RP, loty odbywają się w terenie otwartym, w zasięgu wzroku VLOS 

(Visual Line of Sight) do 150m AGL oraz tylko w dzień,  
m) Rodzaj lotów: loty komercyjne i niekomercyjne 

 
Operatorzy bezzałogowych statków powietrznych:  

1) Jacek Janik, PESEL: 74052912873, doświadczenie praktyczne: 20h, uprawnienia: 
UAVO VLOS do 25 kg 

2) Adam Fedyniuk, PESEL: 89042503418 doświadczenie praktyczne: 10h + 20h 
symulator, uprawnienia: UAVO VLOS do 5 kg 

 
2. Zakres ubezpieczenia. 

 
2.1.   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkownika statku powietrznego 

  wobec osób trzecich 
 
2.1.1 Zakres  ubezpieczenia  obejmuje  szkody  osobowe  lub  rzeczowe  

wyrządzone     osobom  trzecim  na  ziemi, w  powietrzu, w  wodzie lub            
na  wodzie  w  związku  z  użytkowaniem  statku  powietrznego. 

2.1.2 Suma gwarancyjna:  200.000,00 zł. 
 

3. Pozostałe warunki szczególne obligatoryjne: 
 

3.1 Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ. 
3.2 Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego. 
3.3 Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych. 
3.4 Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony. 
3.5 Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania. 
3.6 Franszyza integralna, udział własny – brak. 
3.7 Franszyza redukcyjna: 5% wysokości szkody, nie mniej niż 500 zł. 
3.8 Składka  będzie  płatna  przez  Zamawiającego  w  dwóch  równych  ratach               

w  następujących  terminach: I rata do 20 stycznia 2018 roku ,  II rata do 15 lipca 
2018 roku. 
 

4. Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne: 
 

4.1 Zniesienie franszyzy redukcyjnej. 
4.2 Zwiększenie sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC użytkownika statku 

powietrznego wobec osób trzecich do 400.000,00 zł. 
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