Nazwa postępowania: UBEZPIECZENIE MAJĄTKU ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIĘDZYGMINNEGO SKŁADOWISKA
ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TONISZEWIE.

Załącznik nr 1 –
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DZIAŁ I

WARUNKI OGÓLNE – WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

§1

Część I zamówienia - Ubezpieczenia mienia:

Przedmiot

a)

ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD),

zamówienia

b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EE).
Część II zamówienia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
ubezpieczenie

odpowiedzialności

cywilnej

z

tytułu

prowadzonej

działalności

i posiadanego mienia (OC),
Cześć III zamówienia – Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń wskutek awarii:
a)
§2
Termin wykonania
zamówienia / okres
ubezpieczenia
§3

ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń wskutek awarii (MB).

1) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy, najwcześniej od: 1 stycznia 2019 r. – 31
grudnia 2019 r.
2) Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje od pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, bez
względu na odmienne zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia.
1) Składka ubezpieczeniowa za każdy roczny okres ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia

Płatność składki

mienia (część I zamówienia) będzie płatna w czterech równych ratach:

i aktualizacja sum

a)

ubezpieczenia

b) II rata – w terminie 14 kwietnia 2019 r.,
c)

I rata – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia,
III rata – w terminie 14 lipca 2019 r.,

d) IV rata – w terminie 14 października 2019 r.
2) Składka z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (część II zamówienia) płatna
będzie w dwóch ratach:
a)

I rata – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia,

b) II rata – w terminie 14 lipca 2019 r.
3) Składka z tytułu ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń wskutek awarii (część
III zamówienia) płatna będzie w dwóch ratach:
a)

I rata – w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia okresu ubezpieczenia,

b) II rata – w terminie 14 lipca 2019 r.
4) Składki ubezpieczeniowe za okres krótszy od 12 miesięcy będą płatne jednorazowo.
§4

Strony uznają za skuteczne wszelkie zawiadomienia i oświadczenia, jeżeli zostały dokonane

Komunikacja

drogą elektroniczną. Forma pisemna zastrzeżona zostaje wyłącznie dla zawiadomień
i oświadczeń dotyczących wypowiedzenia umowy ubezpieczenia.

§5

Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej lokalizacji użytkowanych Zamawiającego

Wizja lokalna

przez Wykonawców, jeśli taka wizja jest niezbędna dla Wykonawcy dla przygotowania
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oferty. Wizja lokalna odbywa się na wniosek Wykonawcy, na jego odpowiedzialność i koszt.
§6

Jeżeli w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia pojawiają się poniższe sformułowania:

Postanowienia

a)

dotyczące

b) „Ubezpieczyciel” stosuje się równorzędnie do „Wykonawca”,

stosowanej

c)

nomenklatury

„Ubezpieczający/Ubezpieczony” stosuje się równorzędnie do „Zamawiający”,
jako „OWU” rozumie się Ogólne Warunki Ubezpieczenia / szczególne warunki
ubezpieczenia w treści zaproponowanej przez Wykonawcę, mające zastosowanie
do danej umowy ubezpieczenia

§6

1) W przypadku udzielenia wspólnego zamówienia publicznego dla dwóch lub więcej

Postanowienia

Wykonawców (konsorcjum/pool koasekuracyjny) jako „Ubezpieczyciela” rozumie się

dotyczące

wszystkich Wykonawców, tzw. Koasekuratorów.

Koasekuracji

2) Koasekuratorzy

są

zobowiązani

do

wskazania

podmiotu

wiodącego,

tzw.

Koasekuratora Prowadzącego, który uprawniony jest do reprezentowania wszystkich
Koasekuratorów m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz
likwidacji szkód. Wszelkie decyzje przekazane przez niego traktuje się jako wiążące dla
pozostałych Koasekuratorów.
3) Koasekurator

Prowadzący

uprawniony

jest

do

komunikacji

z Zamawiającym/Ubezpieczającym w imieniu wszystkich Koasekuratorów. Wszelkie
zawiadomienia, informacje przekazywane Koasekuratorowi Prowadzącemu przez
Zamawiającego/Ubezpieczającego

traktuje

się

jako

wiążące

wszystkich

Koasekurantów.
§7
Postanowienia
dotyczące

1) Zamawiający nie będzie zobligowany, aby zostać członkiem Towarzystwa Ubezpieczeń
Wzajemnych.
2) Zamawiający nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu straty Towarzystwa

Towarzystw

Ubezpieczeń Wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki ubezpieczeniowej

Ubezpieczeń

w całym okresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy o działalności

Wzajemnych

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
3) Składka przypisana Zamawiającemu w okresie realizacji zamówienia mieści się w 10%
składki przypisanej towarzystwu przypadającej na osoby nie będące członkami
towarzystwa, zgodnie z art. 111 ust. 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

§8

1) Postanowienia zawartej umowy ubezpieczenia oraz postanowienia szczególne zawarte

Postanowienia

w SIWZ (warunkach obligatoryjnych i zaakceptowanych warunkach fakultatywnych)

dodatkowe

mają pierwszeństwo stosowania przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU),
które mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia.
2) Jeżeli w OWU istnieje katalog klauzul dodatkowych Ubezpieczyciel jest zobowiązany
w ofercie określić w sposób czytelny, które z klauzul mają zastosowanie do umowy.
W innym wypadku treści klauzul dodatkowych nie stosuje się.
3) Wszelkie

wyłączenia

i

ograniczenia

odpowiedzialności

Ubezpieczyciela

mają

zastosowanie, jeśli opisana w nich przyczyna szkody jest wyłączną i pierwotną
przyczyną szkody.
§9Klauzule

W stosunku do wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego postępowania

dodatkowe

zastosowanie będą mieć następujące klauzule:
a)

Klauzula definicji pracownika,

b) Klauzula zniesienia regresu,
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c)

Klauzula stempla pocztowego,

d) Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2),
e)

Klauzula potrącania rat.

§10

Klauzula definicji pracownika

Treść klauzul

Strony uzgodniły, że za pracownika uznaje się osoby fizyczne zatrudnione przez

dodatkowych

Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia,
umowy o dzieło, kontraktu menedżerskiego lub innej umowy o świadczenie usług, a także
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na rzecz Ubezpieczającego /
Ubezpieczonego (samozatrudnienie), w zakresie w jakim czynności wykonywane przez tę
osobę pozostają w związku z ubezpieczoną działalnością. Za pracownika uznaje się również
praktykantów, wolontariuszy, stażystów, osoby wykonujące prace na cele społeczne,
pracowników tymczasowych.
Klauzula zniesienia regresu
Strony uzgodniły, że na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do
pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odstąpi także od regresu do sprawcy szkody
w przypadku, gdy oba podmioty, tj. Ubezpieczający/Ubezpieczony oraz sprawca szkody
mają przynajmniej jednego wspólnego udziałowca lub występują bezpośrednie lub
pośrednie powiązania kapitałowe pomiędzy tymi podmiotami.
Klauzula stempla pocztowego
Strony uzgodniły, że w sytuacji gdy zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana
jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę
złożenia zlecenia w banku, urzędzie pocztowym lub systemie elektronicznym (dot.
przelewów dokonywanych za pomocą tzw. mini banków) na właściwy rachunek
Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego zgromadzona była
odpowiednia ilość środków wystarczających na pokrycie wymaganej składki lub raty
składki.
Klauzula opóźnienia w płatności składki lub pierwszej raty (dot. art. 814 § 2 k.c.)
Strony uzgodniły, że w przypadku, gdy Ubezpieczający nie opłacił w terminie składki lub jej
pierwszej

raty,

odpowiedzialność

Ubezpieczyciela

w

ramach

zawartej

umowy

ubezpieczenia nie ustaje, nie skutkuje także zawieszeniem. W takim przypadku
Ubezpieczyciel wezwie na piśmie Ubezpieczającego do zapłaty zaległej składki lub jej
pierwszej raty wyznaczając co najmniej 14-dniowy termin zapłaty. Po upływie tego okresu,
w przypadku gdy Ubezpieczający nie zapłaci składki lub jej pierwszej raty, Ubezpieczyciel
może wypowiedzieć na piśmie umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę składki za okres, przez który udzielał
ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula potrącania rat
Strony uzgodniły, ż w przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu, Ubezpieczyciel
nie będzie potrącać z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze nie wymagalnych. Za raty
niewymagalne uznajemy raty nie opłacone, nie naruszające terminu płatności określonego
w umowie ubezpieczenia.

3

DZIAŁ II

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA

§1

Odszkodowania będą wypłacane w wartościach netto bez uwzględnienia podatku od towarów

Postanowienia

usług VAT tylko w sytuacji, jeżeli Ubezpieczony ma prawo do jego odliczenia.

wspólne dla
wszystkich
ubezpieczeń
DZIAŁ II A

UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH (PD)

§1

1) Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wszystkie:

Przedmiot

a)

ubezpieczenia

środki trwałe (zgodnie z ewidencją środków trwałych grupa I-VIII), w tym nakłady
adaptacyjne (inwestycyjne) w obce środki trwałe, sprzęt elektroniczny, pojazdy w
ruchu i podczas postoju, infrastruktura naziemna i podziemna, w tym ogrodzenia,
bramy, sieci, urządzenia, namioty wraz z mieniem w nich się znajdującym,

b) niskocenne środki trwałe / mienie pozaewidencyjne,
c)

środki obrotowe, w tym paliwa i części zamienne/zapasowe,

d) surowce wtórne, przeznaczone do sprzedaży,
e)

mienie pracownicze,

f)

wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych,

g)

mienie osób trzecich,

h) szyby i przedmioty szklane, stanowiące element/wyposażenie budynków, lokali
i pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego, w tym nie będących jego
własnością (użytkowanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej
formy)
należące do lub użytkowane przez Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego, bez
względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia.
2) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje wyłącznie:
a)

pojazdów rejestrowanych,

b) sprzętu elektronicznego objętego odrębnym ubezpieczeniem (EE).
§2

1) Ubezpieczenie zawarte w systemie ryzyk nazwanych.

Zakres

2) Ochroną objęte są wszelkie szkody polegające na:

ubezpieczenia

a)

zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego
i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia,

b) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji
ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do
ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia.
3) Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej następujące ryzyka (z uwzględnieniem limitów
określonych w § 5 poniżej): ogień/pożar, dym, sadza, uderzenie pioruna, wybuch/implozja,
upadek

statku

powietrznego,

jego

części

lub

przewożonego

ładunku,

huk

ponaddźwiękowy, deszcz nawalny, huragan, grad, trzęsienie się ziemi, lawina, osuwanie się
ziemi, zapadanie się ziemi, napór śniegu lub lodu, pękanie mrozowe, uderzenie/upadek
drzew budynków i budowli, uderzenie pojazdu, w tym własnego, zalanie, w tym szkody
wodociągowe,

powódź,

przepięcie,

kradzieży

z

włamaniem

wandalizmu/dewastacji, stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów szklanych.
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i

rabunku,

4) Ubezpieczenie obejmuje uzasadnione koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze
zdarzeniami wymienionymi powyżej, koszty zabezpieczenia przed szkodą lub zmniejszenia
rozmiaru szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
§3

1) Ubezpieczenie obejmuje również transport wewnątrzzakładowy.

Postanowienia

2) Zniesiona zostaje zasada proporcji w granicach do 20% niedoubezpieczenia.

szczególne

3) Ubezpieczyciel pokrywa również koszty poszukiwania szkody.

/modyfikacje OWU
§4

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wszelkie miejsca na terenie RP, gdzie znajduje się

Miejsce

ubezpieczone mienie – zgodnie z Klauzulą miejsca ubezpieczenia.

ubezpieczenia
§5
Sumy
ubezpieczenia.
system
ubezpieczenia.
limity
odpowiedzialności
inne niż
w klauzulach
dodatkowych
i postanowieniach
szczególnych

Tabela 1
UBEZPIECZENIE MIENIA – RYZYKA ŻYWIOŁOWE
ŚRODKI TRWAŁE (GR. I i III-VIII KŚT), stan na 31 10 2018
Przedmiot ubezpieczenia

Wartość

Suma
ubezpieczenia

System
ubezpieczenia

Środki trwałe (gr. I KST)

wartość księgowa
brutto

9 079 372,76 zł

sumy stałe

Środki trwałe – maszyny i
urządzenia, wyposażenie (gr. III
– VIII)

wartość księgowa
brutto

17 320 619,41 zł

sumy stałe

Tabela 2
UBEZPIECZENIE MIENIA – RYZYKA ŻYWIOŁOWE
MIENIE INNE NIŻ ŚRODKI TRWAŁE, OKREŚLONE W TABELI 1
LIMITY NA I. RYZYKO
Rodzaj mienia
Środki trwałe (gr. II KST)

Limit
4 000 000 zł

nakłady adaptacyjne w obce środki trwałe

0 zł

niskocenne środki trwałe / mienie pozaewidencyjne

50 000 zł

środki obrotowe, w tym paliwa i części zamienne/zapasowe

20 000 zł

surowce wtórne

100 000 zł

mienie pracownicze

30 000 zł

wartości pieniężne w schowkach ogniotrwałych

10 000 zł

mienie osób trzecich – przepompownia (w części własność
Gminy Wągrowiec i Miasta Wągrowiec)

19 064 zł
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Tabela 3
UBEZPIECZENIE MIENIA - RYZYKA DODATKOWE
POZOSTAŁE LIMITY NA I. RYZYKO
Ryzyko
ubezpieczenie ryzyka ognia/pożaru, sadzy, dymu,
wybuchu i implozji
ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej

Limit
5 000 000,00 zł
500 000,00 zł

ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku
środki trwałe, nakłady adaptacyjne (inwestycyjne) w obce
środki trwałe, niskocenne środki trwałe/mienie
pozaewidencyjne, mienie osób trzecich, środki obrotowe,
surowce wtórne
ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku
mienie pracownicze

10 000 zł

ubezpieczenie kradzieży zwykłej

10 000 zł

ubezpieczenie kradzieży z włamaniem i rabunku
wartości pieniężne

10 000 zł

ubezpieczenie rabunku
wartości pieniężne

10 000 zł

ubezpieczenie wartości pieniężnych w transporcie
ubezpieczenie stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów
szklanych, w tym w lokalizacjach najmowanych,
dzierżawionych itp.

§6
Franszyzy
i udziały własne

100 000 zł

10 000 zł
20 000 zł

Zastosowanie mają franszyzy redukcyjne, określone poniżej:
a)

100,00 zł dla stłuczenia/pęknięcia szyb i przedmiotów szklanych,

b) zniesiona dla mienia pracowniczego, wartości pieniężnych, niskocennych środków trwałych,
c)

500,00 zł dla ryzyk kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem i rabunku,

d) 2 000,00 zł dla pozostałych ryzyk, przy czym dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy,
dymu, wybuchu i implozji ustala się franszyzę w wysokości 15 % odszkodowania, nie
mniej niż 50 000,00 zł.
§7
Wypłata

1) Odszkodowania za szkody w środkach trwałych, niskocennych środkach trwałych / mieniu
pozaewidencyjnym, mieniu osób trzecich będą wypłacane wg kosztów zakupu nowego,

odszkodowań

odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu

i likwidacja szkód

ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji,
materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych
parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu
demontażu i montażu.
2) Odszkodowania dla środków obrotowych oraz surowców wtórnych, przeznaczonych do
sprzedaży, będą wypłacane wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększonych o
koszty transportu.
3)

Odszkodowania dla mienia pracowniczego wypłacane są w wartościach rzeczywistych.

4)

Odszkodowania dla wartości pieniężnych wypłacane są w wartościach nominalnych.

5)

Dla mienia ubezpieczonego w systemie wartości księgowej brutto górną granicą
odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest łączna suma ubezpieczenia wszystkich środków trwałych
dotkniętych szkodą (wartość wynikająca z ewidencji księgowej).

6)

Dla mienia ubezpieczonego w wartościach odtworzeniowych górną granicą odpowiedzialności

6

Ubezpieczyciela jest wartość odtworzeniowa danego przedmiotu ubezpieczenia.
§8
Klauzule
dodatkowe

Zastosowanie będą mieć następujące klauzule:
a) Klauzula reprezentantów (art. 827),
b) Klauzula miejsca ubezpieczenia,
c) Klauzula przepięciowa,
d) Klauzula szkód wodociągowych,
e) Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych
f) Klauzula automatycznego pokrycia
g) Klauzula 72 godzin,
h) Klauzula wynagrodzenia ekspertów.

DZIAŁ II B

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EE)

§1
Przedmiot
ubezpieczenia

1)

Ochroną ubezpieczeniową objęty zostanie wybrany elektroniczny sprzęt stacjonarny i sprzęt
przenośny, należący do lub użytkowany przez Ubezpieczonego na podstawie tytułu prawnego.
Ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na wiek i zużycie techniczne.

2)

Przedmiotem ubezpieczenia są nośniki danych i koszty odtworzenia danych oraz
oprogramowania.

3)

Przedmiotem

ubezpieczenie

są

także

zwiększone

koszty

działalności

(proporcjonalne/nieproporcjonalne), które Ubezpieczający poniesie po szkodzie, objętej
zakresem ubezpieczenia.
§2
Zakres
ubezpieczenia

1) Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks" ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za
wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
2) Ochroną objęte są wszelkie szkody polegające na:
a)

zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego
i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia,

b) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji
ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do
ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia.
3) Zakres ubezpieczenia obejmie ochroną ryzyka zniszczenia, uszkodzenia i utraty, w wyniku
których sprzęt elektroniczny nie może osiągnąć parametrów znamionowych.
4) Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej następujące ryzyka:
a)

powstałe w wyniku działania człowieka (m.in. niewłaściwej obsługi sprzętu tj.
nieostrożność, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, brak kwalifikacji, błąd
operatora),

b) świadomego

i

celowego

zniszczenia

przez

osoby

trzecie,

pracowników

i współpracowników Ubezpieczonego (dewastacja, sabotaż),
c)

szkody wynikłe w następstwie wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych tj.
błędów konstrukcyjnych, produkcyjnych, montażowych, wadliwego materiału,

d) zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci elektrycznej, szkód przepięciowych
i pochodnych tj. działanie pola elektromagnetycznego, indukcji itp., powstałych
w związku z uderzeniem pioruna oraz innych szkód elektrycznych,
e)

kradzieży z włamaniem lub rabunku,

f)

działania ognia (w tym działania dymu, sadzy itp.), wybuchu/eksplozji/implozji,
uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w akcji ratunkowej,

g)

działania wody i innych cieczy tj. zalania z urządzeń wodnych i wodno –
kanalizacyjnych, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, a także czynników
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atmosferycznych w postaci mrozu, śniegu, lodu, deszczu, wilgoci, pary wodnej itp.,
h) gradu, lawiny, obsunięcia i zapadania się ziemi,
i)
5)

trzęsienia ziemi, huraganu

Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również:
a)

kradzieży zwykłej (bez śladów włamania),

b) szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; w tym
w sprzęcie na stałe zainstalowanym w pojeździe mechanicznym, podczas transportu,
c)

szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu;

d) szkód powstałych w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia
z

użytkowania,

bez

konieczności

informowania

Ubezpieczyciela

o

fakcie

tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania,
e)

szkód powstałych podczas eksploatacji, konserwacji, remontów i analogicznych
czynności związanych z eksploatacją sprzętu,

f)

szkód w sprzęcie, którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował (nie przygotował do
eksploatacji np. sprzęt nie został rozpakowany), bez konieczności informowania
Ubezpieczyciela o tym fakcie,

g)

szkód w sprzęcie stacjonarnym podczas przemieszczania w danej lokalizacji,

h) transportu sprzętu stacjonarnego wewnątrz danej lokalizacji (w tym przewożenia,
przenoszenia, załadunku, rozładunku, wypadku środka transportu),
i)
§3
Miejsce
ubezpieczenia

koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

1) Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wszelkie miejsca na terenie RP, gdzie znajduje
się ubezpieczone mienie, w tym sprzęt wykorzystywany w delegacjach służbowych, a także
podczas pracy zdalnej poza lokalizacjami prowadzonej działalności przez Ubezpieczającego
z włączeniem mieszkań prywatnych, hoteli itp. miejsc.
2)

§4
Sumy
ubezpieczenia.
system
ubezpieczenia.
limity
odpowiedzialności
inne niż w
klauzulach
dodatkowych
i postanowieniach
szczególnych

Dla sprzętu elektronicznego przenośnego – zakres terytorialny obejmuje obszar Europy.

Tabela 4

Przedmiot ubezpieczenia

Wartość

Suma

System

ubezpieczenia

ubezpieczenia

wartość
sprzęt elektroniczny stacjonarny

księgowa

343 073,38 zł sumy stałe

brutto
wartość
sprzęt elektroniczny przenośny

księgowa

15 699,99 zł sumy stałe

brutto
nośniki

danych/dane

-

20 000,00 zł limit na I. ryzyko

zwiększone koszty działalności

-

20 000,00 zł limit na I. ryzyko

kradzież zwykła

-

10 000,00 zł limit na I. ryzyko

/oprogramowanie

Wykaz sprzętu stacjonarnego i przenośnego stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
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§6
Franszyzy
i udziały własne

Zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 300 ,00 zł.

§7
Wypłata

1) Odszkodowanie będą wypłacane bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub
zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego do wartości odtworzenia rozumianej

odszkodowań

jako wartości zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny

i likwidacja szkód

na rynku, możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu
zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego
(w tym zainstalowania) oraz opłat celnych i innych tego typu należności. Z odszkodowania
potrącona zostanie wartość pozostałości, które znajdują się w stanie umożliwiającym
dalsze użycie.
2) Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie przedmiotu
ubezpieczenia lub gdy koszt naprawy/usunięcia szkód, jest równy lub przekracza 70% sumy
ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia.
3) W przypadku, gdy w danym zestawie komputerowym zainstalowano oprogramowanie
przypisane do tego zestawu i jego suma ubezpieczenia obejmuje wartość oprogramowania
(licencji) odszkodowanie będzie wypłacane z uwzględnieniem wartości oprogramowania
(licencji).
4) Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia danego urządzenia.

§8
Klauzule
dodatkowe

DZIAŁ II D
§
Treść klauzul
dodatkowych dla
Części I
zamówienia –
Ubezpieczenia
mienia

Zastosowanie będą mieć następujące klauzule:
a) Klauzula reprezentantów (art. 827),
b) Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych
c) Klauzula automatycznego pokrycia
d) Klauzula 72 godzin.
TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH
DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA MIENIA
Klauzula reprezentantów (art. 827)
Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów
niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub
organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem
uprawnione

są

do

zarządzania

ubezpieczonym

podmiotem.

Za

reprezentantów

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, ustanowionych przez ten
podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie
będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, pozostałych pracowników i
współpracowników

Ubezpieczającego

/Ubezpieczonego),

Ubezpieczyciel

ponosi

odpowiedzialność, z zastrzeżeniem prawa do regresu.
Klauzula miejsca ubezpieczenia
Strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się każde miejsce związane z prowadzoną
przez Ubezpieczonego działalnością (w tym wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje), a także
każde inne miejsce, w którym na podstawie jakiejkolwiek umowy znajduje się mienie, za które
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub pozostające pod kontrolą Ubezpieczonego.
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Klauzula przepięciowa
Strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek przepięcia.
Za przepięcie uznaje się:
1) nagły

wzrost

napięcia

w

sieci

elektrycznej

spowodowany

wyładowaniami

atmosferycznymi – odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy
ubezpieczenia każdej dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego,
2) nagły wzrost napięcia w sieci elektrycznej nie spowodowany wyładowaniami
atmosferycznymi (z innych przyczyn niż wyładowania atmosferyczne), lecz
spowodowany zjawiskami pochodnymi, działaniem pola elektromagnetycznego,
indukcji, wynikłe z niewłaściwych parametrów prądy elektrycznego itp. przyczyn
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje do wysokości sumy ubezpieczenia każdej
dotkniętej szkodą maszyny/ urządzenia/ aparatu technicznego, natomiast łącznie nie
może przekroczyć limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Klauzula szkód wodociągowych
Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych,
polegających na zalaniu ubezpieczonego mienia w wyniku wydostania się cieczy, gazów/pary
i innych substancji z przewodów, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych,
centralnego ogrzewania, technologicznych, tryskaczowych/zraszaczowych, zbiorników itp.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody powstałe wskutek:


zalania przez osoby trzecie,



cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,



niezamierzonego wydostania się cieczy / gazów / pary z przewodów, urządzeń,
instalacji, zbiorników, a także pozostawienia otwartych kranów i innych zaworów,



samoczynnego

uruchomienia

instalacji

zraszaczowych/tryskaczowych

(bez

wystąpienia pożaru),


rozszczelnienia zbiorników,



pęknięcia/zamarznięcia przewodów / instalacji / urządzeń.

Klauzula ubezpieczenia robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych
Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia obejmuje szkody (bezpośrednie i pośrednie)
powstałe w związku z prowadzeniem wszelkich prac/robót budowlanych, montażowych,
demontażowych, i/lub instalacyjnych, adaptacyjnych, w tym przebudowy, remonty,
modernizacje, rozbiórki, rozruchy i testy oraz roboty ziemne, ze szczególnym uwzględnieniem
tych prac/robót, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na
budowę.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest
dla:


mienia będącego przedmiotem wymienionych wyżej robót – do limitu w wysokości
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2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
 w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy
ubezpieczenia tego mienia.
Klauzula automatycznego pokrycia
Strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostają objęte poczynione przez Ubezpieczonego
inwestycje (nabycia, modernizacje, zwiększenia wartości środków, przejęcia itp.), z dniem
przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z chwilą wejścia w ich posiadanie, w okresie
trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do
automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 20%
sumy ubezpieczenia (w odniesieniu do łącznej wartości majątku ubezpieczonego w systemie na
sumy stałe).
Ubezpieczający jest zobowiązany

zgłosić Ubezpieczycielowi fakt wzrostu wartości mienia

w przeciągu 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia, jeśli łączny wzrost
wartości środków trwałych, ubezpieczonych w systemie sum stałych, przekroczył 2 000 000,00
zł.

Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w

przeciągu 14 dni po przesłaniu informacji, jako iloczyn sumy wzrostu z stosunku do wartości
pierwotnej i ½ stawki rocznej, mającej zastosowanie do umowy.
Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na
zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pokrycie udzielane na zasadach
niniejszej klauzuli dotyczy również środków, które zostały przez ubezpieczającego nabyte
pomiędzy podaniem danych do ubezpieczenia i rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.
Klauzula 72 godzin
Strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na
skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda
w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie
ubezpieczenia.

Klauzula wynagrodzenia ekspertów
Strony uzgodniły, że ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte
wynagrodzenia należne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany
jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony
ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 150 000,00 PLN w rocznym
okresie ubezpieczenia.
DZIAŁ II E
System all risks

Klauzula wzrostu

FAKULTATYWNE KLAUZULE DODATKOWE DLA CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIA
MIENIA
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD) zastosowanie ma system
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (nie stosuje się systemu ryzyk nazwanych).
Liczba punktów: 30
W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD) w §5 w tabeli nr 3 zwiększeniu
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limitu pożarowego
I ryzyk
pokrewnych

ulega o kwotę 5 000 000,00 zł limit określony dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu,

Modyfikacja
franszyzy

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD), inaczej niż określono w §6 pkt.

wybuchu i implozji.
Liczba punktów: 20
e), dla ubezpieczenia ryzyka pożaru, sadzy, dymu, wybuchu i implozji ustala się franszyzę w
wysokości 5% odszkodowania, nie mniej niż 50 000,00 zł, nie więcej niż 100 000,00 zł.
Liczba punktów: 20

Klauzula szkód
mechanicznych

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD) zakres ubezpieczenia mienia
rozszerza się o szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu maszyn i urządzeń wskutek awarii,
w szczególności wynikłej z wady materiałowej, produkcyjnej, konstrukcyjnej, błędów
eksploatacyjnych, nieostrożności pracownika w obsłudze, nieprawidłowego montażu bądź
posadowienia. Limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia (nie dotyczy maszyn i urządzeń objętych odrębnym ubezpieczeniem
maszyn i urządzeń od uszkodzeń wskutek awarii (MB)).
Liczba punktów: 5

Klauzula
ubezpieczenia
zwiększonych
kosztów
działalności

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa zwiększone koszty działalności po szkodzie,
poniesione w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zabezpieczenia mienia nieobjętego
szkodą, w tym:


koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia,



koszty

lokalizacji

zastępczej,

wynajmu

powierzchni

użytkowych/biurowych

/magazynowych,


koszty użytkowania sprzętu zastępczego, wynajmu maszyn i urządzeń, w celu
ponownego uruchomienia działalności/sprzedaży/ usług,



koszty transportu mienia do/z lokalizacji zastępczych, powierzchni magazynowych,
składowisk,



koszty dodatkowego zatrudnienia oraz usług firm zewnętrznych,



koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy, a także
frachtu ekspresowego.

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się
limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 1 000 000,00 zł w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Liczba punktów: 5
Klauzula
ubezpieczenia
kosztów
dodatkowych

Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia wszelkie
uzasadnione i udokumentowane koszty:


koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody (koszty akcji
ratowniczej, zabezpieczenia/ratowania mienia przed szkodą w sytuacji zagrożenia
szkodą/zwiększenia rozmiaru szkody),



koszty utraty mediów w wyniku zaistniałej szkody,



koszty prac porządkowych po szkodzie, w szczególności związane z rozbiórką,
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demontażem, wyburzaniem, złomowaniem, transportem, składowaniem, utylizacją,
a także zabezpieczeniem, oszalowaniem lub umocnieniem,


koszty zmian budowlanych, w tym koszty demontażu, składowania, transportu
i ponownego montażu mienia nie objętego szkodą, z włączeniem zmian związanych
z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,



zwiększone koszty ponownego zakupu / naprawy / montażu (np. zwiększone koszty
odtworzenia elementów maszyn wykonanych na specjalne zamówienie),



koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych ekspertyz oraz zezwoleń i decyzji
stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie
odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie lub uruchomienie działalności/sprzedaży/
usług).

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się
limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 2 000 000,00 zł w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Liczba punktów: 5
Klauzula sabotażu

Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel pokrywa szkody będące bezpośrednim następstwem
zamierzonej dezorganizacji pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie,
przez uszkadzanie lub niszczenie środków produkcji czy urządzeń potrzebnych do
normalnego funkcjonowania Ubezpieczonego.
Limit odpowiedzialności: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Liczba punktów: 5

Klauzula aktów
terroryzmu i
zamieszek

Strony uzgodniły, iż :


Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych,
rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby
zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych,
ideologicznych, ekonomicznych, religijnych lub społecznych.



Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów
lub niepokojów społecznych, rozumianych jako zniszczenie lub uszkodzenie
przedmiotu ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności: 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Liczba punktów: 5
Klauzula
przezornej sumy
ubezpieczenia

Strony umowy zgodnie przyjęły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę
ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego
mienia, które uległo szkodzie, a dla których wystąpiło niedoszacowanie, lub w odniesieniu do
których wyliczona suma odszkodowania jest niewystarczająca na odtworzenie zniszczonego
mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma
zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze
ryzyko. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi
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500 000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.
Liczba punktów: 5
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DZIAŁ III

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

DZIAŁ III A

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
I POSIADANEGO MIENIA (OC)

§1
Przedmiot
ubezpieczenia

1 ) Ubezpieczeniem
Ubezpieczonego

objęta

będzie

odpowiedzialność

cywilna

Ubezpieczającego

/

wynikająca z obowiązujących przepisów prawa z tytułu całej

prowadzonej działalności i/lub z tytułu posiadania lub zarządzania/administrowania mienia
bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie.
2)

Ubezpieczeniem objęta będzie także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia
działalności socjalnej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz wszelkich innych przejawów
aktywności Ubezpieczonego, a także odpowiedzialność związana z procesami inwestycyjnymi,
w tym odpowiedzialność Zamawiającego jako inwestora/zleceniodawcy prac.

§2
Zakres
ubezpieczenia

1) Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu czynów
niedozwolonych Ubezpieczonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa), a także
odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego
wykonania

zobowiązania

(odpowiedzialność

cywilna

kontraktowa),

a

także

odpowiedzialność cywilną za produkt.
2) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci strat rzeczywistych
(damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu
szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a takie należne zadośćuczynienie, bez względu
na odmienne postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU).
3) Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
4) Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte będą w szczególności szkody:
a)

szkody powstałe w środowisku związane z przedostaniem się do powietrza, wody bądź
gruntu niebezpiecznych substancji (tzw. oc środowiskowa),

b) szkody wyrządzone pracownikom lub w mieniu będącym w posiadaniu pracowników
(tzw. oc pracodawcy),
c)

szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruć
pokarmowych, z włączeniem HIV, WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec
złocisty,

d) szkody wyrządzone przez pracowników, w tym podczas podróży służbowych krajowych
i zagranicznych, w związku z udziałem w targach, wystawach i konferencjach,
aktywnościach sportowych, w których uczestniczą pracownicy Ubezpieczonego,
e)

szkody w nieruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z
mienia osób trzecich (tzw. oc najemcy nieruchomości),

f)

szkody powstałe w związku z budową, przebudową, rozbudową, remontem, naprawą,
modernizacją,

montażem,

konserwacją

mienia

stanowiącego

własność

lub

użytkowanego przez Ubezpieczonego,
g)

szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia
osób trzecich, z włączeniem sprzętu elektronicznego i środków transportu (tzw. oc
najemcy ruchomości),
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h) szkody w mieniu w pieczy, pod kontrolą/nadzorem Ubezpieczonego (mienie
przechowywane, kontrolowane lub chronione przez Ubezpieczonego, nie objęte umową
najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z mienia
osób trzecich) z włączeniem ryzyka utraty,
i)

szkód powstałych w środkach transportu osób trzecich parkowanych na terenie
użytkowanym przez Ubezpieczającego lub przyległych miejscach parkingowych,
z wyłączeniem ryzyka utraty pojazdu,

j)

szkody

wyrządzone

w

środkach

transportu

podczas

prac

załadunkowych,

przeładunkowych i rozładunkowych, w tym szkody w ładunku należącego do osób
trzecich,
k)

szkody wyrządzone przez urządzenia, sprzęt specjalistyczny zainstalowany na pojazdach,

l)

szkody wynikające z posiadania i/lub użytkowania pojazdów nierejestrowanych,
specjalnych, wolnobieżnych oraz maszyn samobieżnych itp., w tym także podlegających
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w zakresie
wykraczającym poza zakres ww. obowiązkowego ubezpieczenia,

m) szkody powstałe w następstwie działania/eksploatacji, awarii lub nieszczelności urządzeń
lub sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektrycznych,
klimatyzacyjnych i innych technologicznych w budynkach bądź poza nimi, a także
zbiorników, w tym szkody wskutek cofnięcia się cieczy lub niemyślnego pozostawienia
otwartych kranów,
n) szkody powstałe następstwie przeniesienia ognia oraz na skutek przepięć oraz awarii
w instalacjach/liniach elektrycznych,
o) szkody powstałe wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Ubezpieczonego bieżących napraw, przeglądów lub konserwacji,
p) szkody powodujące roszczenia między osobami prawnymi, z którymi Ubezpieczający jest
związany kapitałowo oraz wyrządzone osobom bliskim przez osoby objęte umową
ubezpieczenia,
q) szkody wyrządzone przez podwykonawców Ubezpieczonego, w tym podwykonawców
wykonujących prace budowlane/montażowe/naprawcze/konserwacyjne, z zachowaniem
prawa do regresu,
r)

szkody wyrządzone podwykonawcom przez Ubezpieczonego, o ile podwykonawca nie
jest Ubezpieczonym,

s)

szkody powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie
odbiorcy,

t)

szkody wyrządzone przez wadliwy produkt,

u) szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości produktów dostarczonych
przez Ubezpieczonego, powstałe w wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi
produktami (klauzula pomieszania – połączenia),
v)

szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub dalszą obróbkę
wadliwych produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub
mieszania z innymi wyrobami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku
przetworzenia lub obróbki nie może być sprzedany (klauzula dalszej obróbki),

w) szkody wyrządzone uczestnikom wszelkich imprez, w tym pracownikom Ubezpieczonego,
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z wyłączeniem imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, bez
konieczności zgłaszania imprez do Ubezpieczyciela,
x)

szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach, sieciach i urządzeniach, a także
w następstwie wstrząsów i pracy urządzeń dźwigowych, walców, kafarów, młotów
pneumatycznych, hydraulicznych, urządzeń udarowych itp. urządzeń i maszyn o
podobnym działaniu oraz wykonywania wykopów, przekopów,

y)

szkody wyrządzone przez zwierzęta,

z)

szkody w postaci kosztów odtworzenia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w
związku z prowadzoną przez niego działalnością.

§3
Trigger
/postanowienia
szczególne
/modyfikacje OWU

1) Przez szkodę rozumieć należy każdą szkodę osobową, rzeczową lub czystą stratę
finansową, za którą uznaje się szkody nie wynikające ze szkody rzeczowej i osobowej,
zgodnie z zakresem określonym w §2, w tym w rozszerzeniach odpowiedzialności.
2) Definicja szkody rzeczowej obejmuje utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy/mienia,
a także utracone korzyści i inne straty będące następstwem utraty, uszkodzenia lub
zniszczenia rzeczy/mienia.
3) Definicja szkody osobowej obejmuje śmierć, doznanie rozstroju zdrowia, uszkodzenia
ciała/uszczerbku na zdrowiu, a także utracone korzyści i i inne straty będące następstwem
śmierci, doznania rozstroju zdrowia, uszkodzenia ciała/uszczerbku na zdrowiu, w tym
należne zadośćuczynienie.
4) Wszystkie szkody, które można przypisać tej samej przyczynie uważa się za jedną szkodę
niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje się, że
powstały w chwili powstania pierwszej szkody (szkoda seryjna).
5) Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego
w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem
przedawnienia przewidzianego przepisami prawa. W odniesieniu do produktu ochrona
istnieje za szkody wyrządzone przez produkt, również w sytuacji kiedy produkt
wprowadzono do obrotu przed początkiem okresu ubezpieczenia. W odniesieniu do
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kontraktowej ochrona istnieje dla umów
zawieranych przed i w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.
6) Za wypadek uważa się wystąpienie szkody, objętej ubezpieczeniem (w tym śmierć,
doznanie rozstroju zdrowia, uszkodzenie ciała, uszczerbek na zdrowiu, utratę, uszkodzenie
lub zniszczenie mienia, powstanie czystej straty finansowej) – trigger loss occurrence.
7) Umowa ubezpieczenia podlega prawu i jurysdykcji polskiej, z zastrzeżeniem, że
roszczenia mogą być dochodzone także przed zagranicznymi sądami i/lub innymi
właściwymi organami państwowymi wg zasad odpowiedzialności właściwych ze względu
na złożone roszczenie (zarówno w zakresie prawa materialnego jak i procesowego),
jednakże postanowienia umowy ubezpieczenia interpretuje się wg prawa polskiego.
8) W ramach limitu tzw. oc środowiskowej
a)

objęte są szkody związane z wypadkiem komunikacyjnym, w tym wskutek wycieku
substancji przewożonych przez pojazdy,

b) ochrona

obejmuje

wszelkie koszty związane

z

usunięciem bądź

utylizacją

zanieczyszczeń,
c)

nie stosuje się ograniczeń czasowych na zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego.
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9)

Jeżeli szkoda rzeczowa, bądź osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze
stosunkiem

pracy

(np.

jako

użytkownikowi

infrastruktury

Ubezpieczającego,

korzystającemu z usług Ubezpieczającego), pracownik ten traktowany jest na zasadach
ogólnych — jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z
podstawowego zakresu polisy.
10) Ochrona ubezpieczeniową objęte są szkody osobowe pracowników polegające na
wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu, będące konsekwencją uchybienia
Ubezpieczonego (z wyłączeniem chorób zawodowych).
§4
Miejsce
ubezpieczenia

1) Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje szkody, będące następstwem działania lub
zaniechania, mającego miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2) W odniesieniu do szkód w wyniku wypadków powstałych w związku ze służbowymi
podróżami pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zakres terytorialny
obejmuje cały świat.

§5
Suma gwarancyjna

1) Sumę gwarancyjną ustala się dla jednego i dla wszystkich wypadków w okresie rocznym,
łącznie dla szkód rzeczowych i osobowych oraz czystych strat finansowych.
2) Suma gwarancyjna wynosi 2 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia.
3) Ustala się indywidualne limity w ramach ogólnej sumy gwarancyjnej (podlimity):
Tabela 1
Ryzyko
szkody powstałe w środowisku związane z przedostaniem się do
powietrza, wody bądź gruntu niebezpiecznych substancji (tzw. oc
środowiskowa)
szkody wyrządzone pracownikom lub w mieniu będącym w
posiadaniu pracowników ( tzw. oc pracodawcy)
szkody powstałe wskutek przeniesienia chorób zakaźnych,
zakażeń, wirusów lub zatruć pokarmowych, z włączeniem HIV,
WZW i zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty
szkody w ruchomościach, użytkowanych przez Ubezpieczonego na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub
innej podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich, z
włączeniem sprzętu elektronicznego i środków transportu (tzw. oc
najemcy ruchomości)
szkody w mieniu w pieczy, pod kontrolą/nadzorem
Ubezpieczonego, (mienie przechowywane, kontrolowane lub
chronione przez Ubezpieczonego, nie objęte umową najmu,
dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy
korzystania z mienia osób trzecich)
z włączeniem ryzyka utraty; limit dotyczy również szkód
powstałych w środkach transportu osób trzecich parkowanych na
terenie użytkowanym przez Ubezpieczającego lub przyległych
miejscach parkingowych,
z wyłączeniem ryzyka utraty pojazdu,
szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac
załadunkowych, przeładunkowych i rozładunkowych, w tym
szkody w ładunku należącego do osób trzecich
szkody wynikające z posiadania i/lub użytkowania pojazdów, nie
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych
czyste straty finansowe
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Podlimit
odpowiedzialności
1 000 000,00 zł
2 500 000,00 zł dla
szkód osobowych,
200 000,00 zł dla szkód
w mieniu
100 000,00 zł

200 000,00 zł

200 000,00 zł

500 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł

szkody poniesione przez osoby trzecie z powodu wadliwości
produktów dostarczonych przez Ubezpieczonego, powstałe w
wyniku ich połączenia lub zmieszania z innymi produktami
(klauzula pomieszania – połączenia)
szkody poniesione przez osoby trzecie na dalsze przetworzenie lub
dalszą obróbkę wadliwych produktów dostarczonych przez
Ubezpieczonego, bez ich łączenia lub mieszania z innymi
wyrobami, jeżeli produkt końcowy powstający w wyniku
przetworzenia lub obróbki nie może być sprzedany (klauzula
dalszej obróbki)
szkody wyrządzone uczestnikom wszelkich imprez, w tym
pracownikom Ubezpieczonego, z wyłączeniem imprez masowych
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, bez konieczności
zgłaszania imprez do Ubezpieczyciela

100 000,00 zł

100 000,00 zł

1 000 000,00 zł

szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach, sieciach i
urządzeniach, a także w następstwie wstrząsów i pracy urządzeń
dźwigowych, walców, kafarów, młotów pneumatycznych,
hydraulicznych, urządzeń udarowych itp. urządzeń i maszyn o
podobnym działaniu oraz wykonywania wykopów, przekopów,

500 000,00 zł

szkody w postaci kosztów odtworzenia dokumentów
powierzonych Ubezpieczonemu w związku z prowadzoną przez
niego działalnością

50 000,00 zł

4) Podimity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia w ramach sumy gwarancyjnej
5) Po wypłacie odszkodowania suma gwarancyjna zmniejsza się o kwotę wypłaconego
odszkodowania.
6) Za zgodą Ubezpieczyciela Ubezpieczający może uzupełnić sumę gwarancyjną lub
podnieść limit opłacając dodatkową składkę.
7) Wypłaty dotyczące szkód z zakresu nieograniczonego podlimitami nie powodują redukcji
podlimitów.
8) Wypłaty dotyczące szkód z zakresów ograniczonych podlimitami powodują redukcję
podlimitów i ogólnej sumy gwarancyjnej.
§6
Franszyzy
i udziały własne

1)

Zastosowanie mają wyłącznie franszyzy redukcyjne, określone poniżej:
a)

w odniesieniu dla szkód w środowisku: 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż
1 000,00 zł, nie więcej niż 10 000,00 zł,

b) w odniesieniu do czystych strat finansowych: 10 % wartości odszkodowania, nie mniej
niż 5 000,00 zł, nie więcej niż 10 000,00 zł,
c)
§7
Wypłata
odszkodowań
i likwidacja szkód

w odniesieniu do pozostałych szkód rzeczowych: 500,00zł.

W granicach swojej odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciel będzie zobowiązany
również do:
a)

zapłacenia kosztów pomocy prawnej (m.in. wynagrodzenie adwokatów i radców
prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe i inne koszty wynikające z
konieczności ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczonego,
koszty podróży), w tym poniesione w związku z prowadzonym postępowaniem
administracyjnym, karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli mają one związek z ustaleniem
odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę objętą ubezpieczeniem, bez zastosowania
ograniczenia do stawek minimalnych,

b) pokrycia kosztów wynikłych z zastosowania środków w celu zapobieżenia zagrożeniu i/lub
zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe, chociażby
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okazały się bezskuteczne,
c)

koszty wynagrodzenia rzeczoznawców, biegłych, ekspertów, powołanych w uzgodnieniu z
Ubezpieczycielem.

§8
Klauzule
dodatkowe

Klauzula reprezentantów (art. 827)
Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów
niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub
organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem
uprawnione

są

do

zarządzania

ubezpieczonym

podmiotem.

Za

reprezentantów

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, ustanowionych przez ten
podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie
będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, pozostałych pracowników i
współpracowników

Ubezpieczającego

/Ubezpieczonego),

Ubezpieczyciel

ponosi

odpowiedzialność, z zastrzeżeniem prawa do regresu.
DZIAŁ III C
Podniesienie limitu
dla przeniesienia
chorób zakaźnych
i zakażeń (do
ubezpieczenia OC)
Podniesienie limitu
dla szkód w
mieniu, w pieczy,
pod
kontrolą/nadzorem
Ubezpieczonego
(do ubezpieczenia
OC)
Klauzula szkód
stopniowych (do
ubezpieczenia OC)

FAKULTATYWNE KLAUZULE DODATKOWE DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Podniesieniu ulega limit, określony w par. 5, tabela 1 - szkody powstałe wskutek przeniesienia
chorób zakaźnych, zakażeń, wirusów lub zatruć pokarmowych, z włączeniem HIV, WZW i
zakażeń bakteryjnych, w tym gronkowiec złocisty – i wynosi 500 000,00 zł.
Liczba punktów: 20
Podniesieniu ulega limit, określony w par. 5, tabela 1 - szkody w mieniu, w pieczy, pod
kontrolą/nadzorem Ubezpieczonego (mienie przechowywane, kontrolowane lub chronione
przez Ubezpieczonego, nie objęte umową najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu lub innej
podobnej formy korzystania z mienia osób trzecich) z włączeniem ryzyka utraty; limit dotyczy
również szkód powstałych w środkach transportu osób trzecich parkowanych na terenie
użytkowanym przez Ubezpieczającego lub przyległych miejscach parkingowych, z wyłączeniem
ryzyka utraty pojazdu – i wynosi 1 000 000 ,00 zł.
Liczba punktów: 20
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek stopniowego lub długotrwałego
oddziaływania: temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, pyłu, sadzy, kurzu, hałasu,
wibracji, ścieków, zagrzybienia lub pleśni; powstałe wskutek zapadnięcia się terenu, osiadania
gruntu, obsunięcia się ziemi, zalania przez wody stojące, płynące lub powstałe wskutek
systematycznego wydostawania się wody lub innych cieczy z instalacji i urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub klimatyzacyjnych.
Limit odpowiedzialności: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Liczba punktów: 40

Klauzula
przetwarzania
danych osobowych
(do ubezpieczenia
OC)

Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z
przetwarzania danych osobistych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub
wynikające z naruszenia przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
Liczba punktów: 20

20

DZIAŁ IVA
§1
Przedmiot
ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE MASZYN I URZADZEŃ OD USZKODZEŃ WSKUTEK AWARII (MB)
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wybrane maszyny i urządzenia, bez względu na wiek

§2

1) Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za

Zakres
ubezpieczenia

stopień zużycia technicznego i stopień amortyzacji, stanowiące własność lub będące w posiadaniu
Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego.

wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ochroną objęte
są wszelkie szkody polegające na:
a)

zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia na skutek nagłego
i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia,

b) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego mienia wskutek akcji
ratowniczej, także jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat, niedopuszczenie do
ich zwiększenia lub niedopuszczenie do ich wystąpienia.
2) Ubezpieczeniem objęte są wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające
z

przyczyn

niezależnych

od

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

szkody

związane

z eksploatacją i użytkowaniem maszyn i urządzeń.
3) Za szkodę uważa się utratę albo ubytek wartości ubezpieczonej maszyny lub urządzenia
z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego dalsze spełnianie
zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany, powstałe
w wyniku zdarzeń, za które istnieje odpowiedzialność Ubezpieczyciela na mocy umowy
ubezpieczenia.
4) Zakres ubezpieczenia obejmuje co najmniej następujące ryzyka:
a)

błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
wadliwy materiał z którego wykonana jest maszyna, o ile nie jest za nie
odpowiedzialny producent, dostawca, serwisant, zakład naprawczy z tytułu gwarancji
lub rękojmi za wady,

b) błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy, o ile
nie jest za nie odpowiedzialny producent, dostawca, serwisant, zakład naprawczy z
tytułu gwarancji lub rękojmi za wady,
c)

niewłaściwa obsługa, błędy w obsłudze maszyn, w tym spowodowane brakiem
wprawy i doświadczenia osób obsługujących maszyny, niedbalstwo, nieostrożność,

d) celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
e)

działanie sił odśrodkowych,

f)

brak/niedobór wody w kotłach,

g)

nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, wybuch, implozję,
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h) dostanie się ciała obcego, poluzowanie się części, uszkodzenie izolacji,
i)

niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych
lub kontrolno-pomiarowych,

j)

zwarcie, spięcie, przepięcie, przetężenie, wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia
prądu, zanik jednej lub kilku faz oraz inne przyczyny elektryczne,

k)

przerwy w dostawach lub brak dostawy mediów, w tym energii elektrycznej, wody,
itp.

l)
1)

wewnętrzny ogień i wewnętrzny wybuch chemiczny.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe
a)

w związku z ruchem/pracą, w stanie spoczynku/postoju,

b) w czasie demontażu i montażu, napraw, konserwacji, modernizacji, remontów,
przeglądów, rozruchu, instalacji, testów itp. czynności.
§3
Postanowienia
szczególne
/modyfikacje OWU

1) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w środkach eksploatacyjnych wszelkiego
rodzaju, w tym paliwo, środki smarne, płyny chłodzące, w przypadku gdy szkody te są
następstwem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.
2) Ochrona nie obejmuje szkód wynikających z naturalnego zużycia w wymienialnych
narzędziach, częściach lub oprzyrządowaniu, a także taśmach przesyłowych, okładzinach,
ogumieniach, opaskach, sitach, wężach, linach, pasach, częściach szklanych i ceramicznych
itp. elementach maszyn i urządzeń, natomiast obejmuje szkody w tych elementach,
będących następstwem zdarzeń, objętych zakresem ubezpieczenia, a także szkody będące
następstwem szkód w tego typu elementach.
3) Ochrona obejmuje uszkodzenia części silników spalinowych (w tym pokrywy głowic, tłoki,
tuleje, cylindry i ich wyposażenie), jednak inaczej niż określono w §7 poniżej, w odniesieniu
do uszkodzonych części z odszkodowania potrąca się faktyczne techniczne zużycie, nie
więcej jednak niż 60%.
4) W przypadku, gdy OWU wyłączają szkody w ramach gwarancji lub rękojmi, strony ustalają,
że

ochrona

obowiązuje

producent/sprzedawca/dystrybutor/warsztat

dla

szkód,

naprawczy

neguje

dla
swój

których
obowiązek

naprawienia szkody lub podmiot odpowiedzialny za naprawienie szkody w myśl przepisów
prawa nie funkcjonuje w obrocie prawnym, ogłosił upadłość lub zgłoszono wobec niego
wniosek o upadłość, wszczęcie postępowania układowego lub naprawczego.
5) Ochronę ubezpieczeniową rozszerza się o szkody w przedmiocie ubezpieczenia
wyrządzone przez użytkowników maszyn nie będących Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym,
którym Ubezpieczony udostępnił przedmiot ubezpieczenia.
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6) Ochronę ubezpieczeniową rozszerza się o szkody utraty oleju lub czynników/płynów
chłodniczych. Zastosowanie ma limit 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia.
7) Ochronę ubezpieczeniową rozszerza się o szkody w fundamentach maszyn i urządzeń, limit
dodatkowy w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
8) Ochrona obejmuje szkody w mieniu otaczającym, które są bezpośrednią konsekwencja
szkody w ubezpieczonych urządzeniach i maszynach, limit dodatkowy w wysokości
1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
9) Ochrona obejmuje ubezpieczone maszyny i urządzenia podczas transportu do zakładów
naprawczych i innych miejsc w celu naprawy, czyszczenia, konserwacji, obróbki i innych
podobnych czynności – zastosowanie ma limit określony w treści Klauzuli transportowej.
10) Ubezpieczyciel akceptuje wewnętrzne procedury Ubezpieczającego z zakresu eksploatacji
maszyn i urządzeń.
§4
Miejsce
ubezpieczenia
§5
Sumy
ubezpieczenia.
system
ubezpieczenia.
limity
odpowiedzialności
inne niż w
klauzulach
dodatkowych
i postanowieniach
szczególnych

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wszelkie miejsca na terenie RP, gdzie znajduje się

§6
Franszyzy
i udziały własne

Zastosowanie ma wyłącznie franszyza redukcyjna w wysokości 10% wartości odszkodowania, nie

§7

1) W

ubezpieczone mienie.

Tabela 5
System ubezpieczenia na sumy stałe.
Data

Wartość

przyjęcia

odtworzeniowa

Linia sortownicza nr 1

30.04.2015

4 821 870,00 zł

Linia sortownicza nr 2

30.04.2015

6 104 976,00 zł

Nr KST

Nazwa

UE 041/2015

UE 042/2015

mniej niż 5 000,00 zł, nie więcej niż 50 000,00 zł.
przypadku

szkód

częściowych

odszkodowania

będą

wypłacane

w

wysokości

udokumentowanych kosztów usunięcia szkody, powiększonych o koszty transportu,
Wypłata
odszkodowań
i likwidacja szkód

demontażu/montażu, ceł, z pomniejszeniem o wartość pozostałości, które są w stanie
technicznym, umożliwiającym dalsze użycie.
2) W przypadku szkód całkowitych odszkodowania będą wypłacane do wysokości kosztu
zastąpienia ubezpieczonego mienia przez mienie fabrycznie nowe, dostępne na rynku,
możliwie jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do maszyny/urządzenia
zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu/montażu oraz opłat
celnych i innych tego typu należności. Z odszkodowania nie potrąca się faktycznego
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technicznego zużycia. Z odszkodowania potrącona zostanie wartość pozostałości, które są
w stanie technicznym umożliwiającym dalsze użycie.
3) Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie przedmiotu
ubezpieczenia lub gdy koszt naprawy/usunięcia szkód, jest równy lub przekracza 80% sumy
ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia.
4) Górną granicą odpowiedzialności jest suma ubezpieczenia maszyny / urządzenia.
5) Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.
§8
Klauzule
dodatkowe

DZIAŁ IV B

§1
Treść klauzul
dodatkowych dla
Części I
zamówienia –
Ubezpieczenia
mienia

Zastosowanie będą mieć następujące klauzule:
a) Klauzula reprezentantów (art. 827),
b) Klauzula miejsca ubezpieczenia,
c) Klauzula przypalenia i osmolenia,
d) Klauzula szkód wodociągowych,
e) Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności,
f) Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia,
g) Klauzula transportowa,
h) Klauzula sabotażu,
i) Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek,
j) Klauzula automatycznego pokrycia,
k) Klauzula przewłaszczenia,
l) Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych,
m) Klauzula 72 godzin,
n) Klauzula nieodtwarzania mienia,
o) Klauzula wynagrodzenia ekspertów,
p) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych,
q) Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych,
r) Klauzula automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 14 dni.
TREŚĆ OBLIGATORYJNYCH KLAUZUL DODATKOWYCH
DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA – UBEZPIECZENIE MASZYN I URZADZEŃ OD USZKODZEŃ WSKUTEK
AWARII (MB)
Klauzula reprezentantów (art. 827)
Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe
wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Dla celów
niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uważa się osoby lub
organ wieloosobowy (np. zarząd), które zgodnie z obowiązującymi przepisami lub statutem
uprawnione

są

do

zarządzania

ubezpieczonym

podmiotem.

Za

reprezentantów

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego nie uważa się prokurentów, ustanowionych przez ten
podmiot. Za szkody powstałe wskutek winy umyślnej wszystkich pozostałych osób, nie
będących reprezentantami (w szczególności prokurentów, pozostałych pracowników i
współpracowników

Ubezpieczającego

/Ubezpieczonego),

Ubezpieczyciel

ponosi

odpowiedzialność.
Klauzula miejsca ubezpieczenia
Strony uzgodniły, że do ubezpieczenia przyjmuje się każde miejsce związane z prowadzoną
przez Ubezpieczonego działalnością (w tym wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje), a także
każde inne miejsce, w którym na podstawie jakiejkolwiek umowy znajduje się mienie, za które
Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność lub pozostające pod kontrolą Ubezpieczonego.

Klauzula szkód wodociągowych
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Strony uzgodniły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych,
polegających na zalaniu ubezpieczonego mienia w wyniku wydostania się cieczy, gazów/pary
i innych substancji z przewodów, instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych,
centralnego ogrzewania, technologicznych, tryskaczowych/zraszaczowych, zbiorników itp.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody powstałe wskutek:


zalania przez osoby trzecie,



cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej,



niezamierzonego wydostania się cieczy / gazów / pary z przewodów, urządzeń,
instalacji, zbiorników, a także pozostawienia otwartych kranów i innych zaworów,



samoczynnego

uruchomienia

instalacji

zraszaczowych/tryskaczowych

(bez

wystąpienia pożaru),


rozszczelnienia zbiorników,



pęknięcia/zamarznięcia przewodów / instalacji / urządzeń.

Klauzula ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności
Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa zwiększone koszty działalności po szkodzie,
poniesione w celu zapewnienia ciągłości działania oraz zabezpieczenia mienia nieobjętego
szkodą, w tym:


koszty montażu, demontażu, transportu i ochrony mienia,



koszty

lokalizacji

zastępczej,

wynajmu

powierzchni

użytkowych/biurowych

/magazynowych,


koszty użytkowania sprzętu zastępczego, wynajmu maszyn i urządzeń, w celu
ponownego uruchomienia działalności/sprzedaży/ usług,



koszty transportu mienia do/z lokalizacji zastępczych,



koszty dodatkowego zatrudnienia oraz usług firm zewnętrznych,



koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy, a także
frachtu ekspresowego.

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się
limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 1 000 000,00 zł w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Klauzula braku konsumpcji sumy ubezpieczenia
Strony ustaliły, że sumy ubezpieczenia ustalone w systemie sum stałych nie ulegają
zmniejszeniu na skutek wypłat odszkodowań.
Klauzula transportowa
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Strony uzgodniły, że Klauzula transportowa ma zastosowanie tylko, o ile zakres określony
klauzulą nie jest uwzględniony w zakresie danego ubezpieczenia zgodnie z OWU lub gdy limit
określony w OWU jest niższy od określonego w klauzuli. Zakres ubezpieczenia rozszerza się
o szkody w mieniu powstałe w czasie jego transportu między ubezpieczonymi lokalizacjami,
a także w czasie transportu między ubezpieczonymi lokalizacjami, a miejscami prowadzonych
prac, wystaw, targów, zakładów naprawczych itp. na terenie Polski. Ubezpieczyciel odpowiada
także za szkody w mieniu wyrządzone podczas załadunku lub wyładunku środka transportu.
Limit odpowiedzialności: 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Klauzula sabotażu
Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa szkody będące bezpośrednim następstwem
zamierzonej dezorganizacji pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej wykonywanie,
przez uszkadzanie lub niszczenie środków produkcji czy urządzeń potrzebnych do normalnego
funkcjonowania Ubezpieczonego.
Limit odpowiedzialności: 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.

Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek
Strony uzgodniły, że :


Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych,
rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania z użyciem przemocy lub próby
zastraszenia społeczeństwa lub jego części w celu osiągnięcia korzyści politycznych,
ideologicznych, ekonomicznych, religijnych lub społecznych.



Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów
lub niepokojów społecznych, rozumianych jako zniszczenie lub uszkodzenie
przedmiotu ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności : 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.

Klauzula automatycznego pokrycia
Strony uzgodniły, że zakresem ubezpieczenia zostają objęte poczynione przez Ubezpieczonego
inwestycje (nabycia, modernizacje, zwiększenia wartości środków, przejęcia itp.), z dniem
przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z chwilą wejścia w ich posiadanie, w okresie
trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Odpowiedzialność ubezpieczyciela w stosunku do
automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do 20%
sumy ubezpieczenia (w odniesieniu do łącznej wartości majątku ubezpieczonego w systemie na
sumy stałe).
Ubezpieczający jest zobowiązany

zgłosić Ubezpieczycielowi fakt wzrostu wartości mienia

w przeciągu 30 dni od zakończenia każdego rocznego okresu ubezpieczenia, jeśli łączny wzrost
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wartości środków trwałych, ubezpieczonych w systemie sum stałych, przekroczył 2 000 000,00
zł.

Rozliczenie składki wynikającej z udzielanej ochrony ubezpieczeniowej następuje w

przeciągu 14 dni po przesłaniu informacji, jako iloczyn sumy wzrostu z stosunku do wartości
pierwotnej i ½ stawki rocznej, mającej zastosowanie do umowy.
Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na
zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Pokrycie udzielane na zasadach
niniejszej klauzuli dotyczy również środków, które zostały przez ubezpieczającego nabyte
pomiędzy podaniem danych do ubezpieczenia i rozpoczęciem okresu ubezpieczenia.

Klauzula przewłaszczenia
Strony uzgodniły, że w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników majątkowych
Zamawiającego, ochroną ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na
dotychczasowych warunkach.
Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych
Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel pokrywa w granicach sumy ubezpieczenia wszelkie
uzasadnione i udokumentowane koszty:


koszty związane z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru szkody (koszty akcji
ratowniczej, zabezpieczenia/ratowania mienia przed szkodą w sytuacji zagrożenia
szkodą/zwiększenia rozmiaru szkody),



koszty utraty mediów w wyniku zaistniałej szkody,



koszty prac porządkowych po szkodzie, w szczególności związane z rozbiórką,
demontażem, wyburzaniem, złomowaniem, transportem, składowaniem, utylizacją,
a także zabezpieczeniem, oszalowaniem lub umocnieniem,



koszty zmian budowlanych, w tym koszty demontażu, składowania, transportu
i ponownego montażu mienia nie objętego szkodą, z włączeniem zmian związanych
z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa,



zwiększone koszty ponownego zakupu / naprawy / montażu (np. zwiększone koszty
odtworzenia elementów maszyn wykonanych na specjalne zamówienie),



koszty poniesione w celu uzyskania niezbędnych ekspertyz oraz zezwoleń i decyzji
stosownych urzędów państwowych, bez których niemożliwym byłoby rozpoczęcie
odbudowy/odtworzenia mienia po szkodzie lub uruchomienie działalności/sprzedaży/
usług).

W przypadku, gdy koszty te nie zostaną pokryte w ramach sumy ubezpieczenia, ustanawia się
limit dodatkowy na pokrycie kosztów dodatkowych w wysokości 1 000 000,00 zł w rocznym
okresie ubezpieczenia.
Klauzula 72 godzin
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Strony uzgodniły, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na
skutek ciągłego oddziaływania tego samego pojedynczego zdarzenia losowego (np. huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi) traktowane są jako pojedyncza szkoda
w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy redukcyjnej określonych w umowie
ubezpieczenia.

Klauzula nieodtwarzania mienia
Strony uzgodniły, że Ubezpieczający ma prawo do nie odtwarzania ubezpieczonego mienia. W
takim razie ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do
ubezpieczenia bez potrącania zużycia technicznego.

Klauzula wynagrodzenia ekspertów
Strony uzgodniły, że ochroną na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte
wynagrodzenia należne rzeczoznawcom, które to wynagrodzenia ubezpieczający zobowiązany
jest ponieść w celu ustalenia przyczyny lub rozmiaru ubezpieczonej szkody lub straty. Strony
ustalają limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 150 000,00 zł w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe za
wystarczające. Dotyczy obecnych jak i przyszłych lokalizacji.
Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych
Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe za
wystarczające. Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji
Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwprzepięciowych
Strony uzgodniły, iż Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwprzepięciowe za
wystarczające. Dotyczy obecnych i przyszłych lokalizacji.
Klauzula naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Strony uzgodniły, że w przypadku kradzieży dokonanej lub usiłowanej Ubezpieczyciel
pokrywa koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, z włączeniem naprawy
uszkodzonych ścian, stropów, framug, futryn i wszelkich instalacji. Strony ustalają dodatkowy
limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 20 000,00 zł w rocznym okresie
ubezpieczenia.
Klauzula automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 14 dni
Strony uzgodniły, że na pisemny wniosek ubezpieczonego, przekazany na 1 dzień przed
upływem okresu ubezpieczenia, okres ubezpieczenia zostanie automatycznie wydłużony o 14
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dni. Ubezpieczyciel naliczy z tego tytułu dodatkową składkę przeliczaną pro rata
proporcjonalnie do wydłużonego okresu ubezpieczenia. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w
wydłużonym okresie ubezpieczenia pozostanie bez zmian w porównaniu do pierwotnego
okresu ubezpieczenia.
DZIAŁ IV C
Modyfikacja
franszyzy

FAKULTATYWNE KLAUZULE DODATKOWE DLA CZĘŚCI III ZAMÓWIENIA
– UBEZPIECZENIE MASZYN I URZADZEŃ OD USZKODZEŃ WSKUTEK AWARII (MB)
Inaczej niż określono w §6 Franszyzy i udziały własne zastosowanie ma wyłącznie franszyza
redukcyjna w wysokości 5 000,00 zł.
Liczba punktów: 50.

Klauzula udziału
w zysku

Zastosowanie ma Klauzula udziału w zysku w treści jak niżej:
Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel wystawiając polisę ubezpieczeniową naliczy do zapłaty
składkę zaliczkową w wysokości, stanowiącej 80% składki należnej. Pozostałe 20% wyliczonej
składki stanie się wymagalne tylko i wyłącznie w przypadku przekroczenia 30% współczynnika
szkodowości łącznie dla całej umowy (współczynnik szkodowości to procentowy udział
odszkodowań wypłacanych ze szkód zgłoszonych w trakcie umowy ubezpieczenia oraz rezerw
na szkody zgłoszone i niewypłacone do składki należnej). Ubezpieczyciel dokona rozliczenia
klauzuli
w terminie 30 dni od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia.
Liczba punktów: 50.
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