SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Sygnatura postępowania nr:

Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE I (Część I Zamówienia) - Ubezpieczenie mienia i Odpowiedzialności Cywilnej
I.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

I.1. Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia:
I.1.1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie, którego właścicielem lub użytkownikiem w okresie
ubezpieczenia jest Zamawiający (bez względu na wiek, stopień umorzenia, czy zużycia technicznego).
W szczególności przedmiotem ubezpieczenia jest wzrost wartości mienia wynikający z ulepszenia
(modernizacji, remontu itp.), jak również przeszacowania, mienie nowo nabyte (w tym również mienie
użytkowane na bazie umów leasingu, najmu oraz innych umów o podobnych charakterze) oraz wszelkie
inwestycje obejmowane ochroną zgodnie z brzmieniem klauzuli automatycznego pokrycia.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą przejścia na Zamawiającego ryzyka
związanego z posiadaniem lub wzrostem wartości mienia.
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone zostały wybrane pozycje środków trwałych obejmujące
w szczególności: drogi, place technologiczne, parkingi, zieleń, zbiorniki retencyjne wód deszczowych,
studnie, stawy retencyjne, linie kablowe, oświetlenie i inne – gr.1,2,4,6 KŚT)
I.1.2. Sumy ubezpieczenia:
L.p.

1

Przedmiot ubezpieczenia

Budynki i budowle (gr.1,2 KŚT)

Suma
ubezpieczenia /
limit (w PLN)

System
ubezpieczenia

Wartość
ubezpieczeniowa

53 131 449,52

sumy stałe

księgowa brutto

56 224 550,10

sumy stałe

księgowa brutto

- zgodnie z załącznikiem nr 2
2

Maszyny, urządzenia, aparaty
techniczne i wyposażenie
(z wyłączeniem sprzętu
elektronicznego o wieku
eksploatacji do 5 lat –
(gr.3,4,5,6,7,8)
- zgodnie z załącznikiem nr 3

3

Wartości pieniężne

10 000,00

I ryzyko

nominalna

4

Ubezpieczenie prewencyjne

1 000 000,00

I ryzyko

-

5

Mienie pracownicze

125 000,00

I ryzyko

odtworzeniowa

6

Środki obrotowe

25 000,00

I ryzyko

wartości zakupu /
wytworzenia

7

Mienie niskocenne

50 000,00

I ryzyko

odtworzeniowa
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I.2. Zakres ubezpieczenia
I.2.1. Zakres ubezpieczenia (zakres obligatoryjny)
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody spowodowane na skutek ognia, bezpośredniego uderzenia
pioruna, wybuchu / eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu / silnego wiatru , deszczu nawalnego,
powodzi, zalania, osuwania i zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, gradu, śniegu, dymu i sadzy, trzęsienia
ziemi, szkód wodociągowych.
Definicje:
a) ogień - ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile;
b) uderzenie pioruna - bezpośrednie oddziaływanie pioruna (wyładowania atmosferycznego) na ubezpieczone
mienie;
c) wybuch / eksplozja

- nagła zmiana stanu równowagi układu, powstała w miejscu lub poza miejscem

ubezpieczenia, z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołanych ich właściwością do
rozprzestrzeniania się. Za spowodowane eksplozją uważa się również szkody powstałe wskutek implozji polegającej
na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym;
d) upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego
lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku;
e) huragan/silny wiatr - wiatr o prędkości nie mniejszej niż 17 m/s., ustalonej przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej (IMiGW). W przypadkach braku uzyskania opinii IMiGW, wystąpienie huraganu stwierdza się
na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania, bądź w bezpośrednim sąsiedztwie; za
spowodowane huraganem uważa się również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego
przez huragan w ubezpieczone mienie;
f) deszcz nawalny – opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan
faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące o działaniu deszczu nawalnego;
g) powódź - zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia, które powstało w wyniku np.: wystąpienia
z brzegów wód powierzchniowych (stojących lub przepływających), topnienia kry lodowej na rzekach lub
zbiornikach wodnych, tworzenia się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód
przybrzeżnych bądź nadmiernych opadów atmosferycznych; za powódź uważa się również zalanie terenu
w następstwie spływu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych;
h) zalanie – działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym również:
 przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp.
 wynikające z topnienia śniegu lub lodu, itp.
i) osuwanie się ziemi - ruch ziemi na stokach, nie spowodowany działalnością człowieka;
j) zapadanie się ziemi – obniżenie się terenu z powodu zawalenia się naturalnych podziemnych pustych przestrzeni
w gruncie
k) uderzenie pojazdu - uderzenie w ubezpieczone mienie pojazdu drogowego, szynowego lub innego, jego części
lub przewożonego nim ładunku (w tym pojazdu będącego własnością lub użytkowanego przez ubezpieczonego;
przy czym pojęcie pojazdu obejmuje wszystkie pojazdy nie tylko drogowe);
l) grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych;
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m) śnieg - uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku bezpośredniego działania ciężaru śniegu
lub lodu (w tym szadź, szron) na przedmiot ubezpieczenia lub zawalenie/przewrócenie się pod wpływem ciężaru
śniegu lub lodu, mienia sąsiadującego na mienie ubezpieczone;
n) dym i sadza - zawiesina cząsteczek w powietrzu będącą bezpośrednim skutkiem spalania;
o) trzęsienie ziemi - naturalne gwałtowne wstrząsy skorupy ziemskiej;
p) szkody wodociągowe - szkody powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy, jeżeli
przyczyną tych szkód było wydostanie się wody, pary, płynów lub substancji z przewodów, zbiorników lub urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania lub innych instalacji (również wskutek pęknięcia lub
zamarznięcia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem), cofnięcie się
wody lub ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn
niż pożar), pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów;

1. szkód wynikłych z przepięcia, w tym przepięcia spowodowanego działaniem elektryczności
atmosferycznej, jak również innych przepięć elektrycznych;
2. szkód powstałych w wyniku przeprowadzonej akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania
i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych i innego rodzaju
interwencji, jak również szkód powstałych w przypadku działań przeprowadzanych przez
upoważnione służby w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja
była uzasadniona;
3. zniszczeń i skażeń mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną;
4. ataku terrorystycznego, strajków, rozruchów, lokautów i zamieszek oraz niepokojów społecznych
zgodnie z klauzulami aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, lokautów i zamieszek oraz niepokojów
społecznych.
I.2.2. Zakres ubezpieczenia obejmuje również:
1. koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji
w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie
łącznie z kosztami składowania, rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku – w ramach
sumy ubezpieczenia oraz ponad nią zgodnie z klauzulą kosztów dodatkowych;
2. szkody w sieciach i instalacjach w tym elektrycznych, energetycznych, elektronicznych
zlokalizowanych nie dalej jak 300 m od miejsca ubezpieczenia
3.

koszty ponownego napełniania urządzeń gaśniczych, w związku ze szkodą;

4. koszty szkód w ogrodzeniach, bramach wewnętrznych i zewnętrznych, drogach wewnętrznych,
chodnikach, parkingach itp.;
5. szkody w pojazdach niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych, tj. w zadeklarowanych do ubezpieczenia i nabywanych maszynach ciężkich,
specjalnych, ciągnikach, w wózkach widłowych.
1.3. Limity odpowiedzialności
Zamawiający ustanawia następujące limity odpowiedzialności:
L.p.

Ryzyko

Limit odpowiedzialności (w PLN) na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

1. Graffiti oraz szkody estetyczne (zadrapania,
porysowania)
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2. Przepięcie spowodowane wskutek innych
przyczyn niż wyładowanie atmosferyczne

200 000,00

3. Akty terrorystyczne, strajki, rozruchy, lokauty,
zamieszki oraz niepokoje społeczne

1 000 000,00

4. Koszty ponownego
gaśniczych

napełnienia

urządzeń

20 000,00

5. Szkody w ogrodzeniach, bramach wewnętrznych
i zewnętrznych drogach wewnętrznych, placach
technologicznych,
chodnikach,
parkingach,
oświetleniu ulicznym.

100 000,00

1.4. Dodatkowe warunki ochrony ubezpieczeniowej
I.4.1. W przypadku wymogu składowania/magazynowania mienia na podwyższeniu dopuszcza się
wprowadzenie minimalnej wysokość składowania nie większej niż 10 cm ponad poziomem podłogi – wymóg
ten dotyczy wyłącznie pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu;
I.4.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie podczas jego konserwacji, naprawy, utrzymania
technicznego, wykonywanego przez własne służby Zamawiającego;
I.4.3. Ochrona ubezpieczeniowa oprócz miejsc ubezpieczenia obejmuje również mienie
w miejscu, do którego zostało ono przeniesione z miejsca ubezpieczenia w związku
z bezpośrednim narażeniem na powstanie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. Mienie objęte jest także
ochroną w trakcie przenoszenia lub przewożenia w powyższe miejsca.
1.5 Miejsca ubezpieczenia: Wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe).
I.6 Franszyzy
Franszyza redukcyjna/udział własny:


dla mienia (dotyczy tabela I.1.2)

- dla poz. 1,2 - 10 000,00 zł / dla poz.4,6,7 - 1 000,00 zł / dla poz.3,5 - brak


dla dodatkowych limitów odpowiedzialności (dotyczy tabela 1.3)

- dla poz. 3 - 10.000,00 zł / dla poz.1,2,4,5 - 1 000 zł


dla szkód katastroficznych - ogień, wybuch / eksplozja, powódź: 100 000,00 PLN;



brak franszyzy integralnej.

II.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji

II.1. Zakres ubezpieczenia / System ubezpieczenia
II.1.1. Zakres ubezpieczenia powinien objąć, w szczególności następujące ryzyka:


kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), także podczas
transportu wartości pieniężnych, dewastację.



polegające na zniszczeniu lub kradzieży, w tym dewastacji zabezpieczeń.

II.1.2. System ubezpieczenia: na jedno i wszystkie zdarzenia z konsumpcją sumy ubezpieczenia (I ryzyko).
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II. 2 Przedmiot ubezpieczenia / Suma ubezpieczenia
II.2.1. Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie środki trwałe będące w posiadaniu (samoistnym lub
zależnym) Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, oraz środki obrotowe oraz wartości pieniężne.
II.2.2. Suma ubezpieczenia
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

1

Maszyny urządzenia,
wyposażenie

2
3

Suma ubezpieczenia /
limit (w PLN)

System
ubezpieczenia

Wartość
ubezpieczeniowa

1 000 000,00

I ryzyko

księgowa brutto –
bez potrącania
zużycia
technicznego

Wartości pieniężne

10 000,00

I ryzyko

nominalna

Mienie pracownicze

20 000,00

I ryzyko

odtworzeniowa

II.3. Limity dodatkowe
L.p.

Ryzyko

Limit odpowiedzialności (w PLN)
na jedno i wszystkie zdarzenia

1

Dewastacja

50 000,00

2

Kradzież zwykła

10 000,00

3

Koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych –
ponad limit odpowiedzialności określony dla ryzyka
kradzieży z włamaniem i rabunku

50 000,00

Definicje:
a)

Za dewastację uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie,
w tym wszelkiego rodzaju zarysowania (bez konieczności pokonania zabezpieczeń);

b) Kradzież zwykła – zbór mienia (bez oznak włamania), w celu przywłaszczenia. Ubezpieczający/Ubezpieczony
jest zobowiązany do zawiadomienia policji, bezzwłocznie po odkryciu wystąpienia szkody spowodowane
kradzieżą zwykłą.

II.4.Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia (rozbicia).
II.4.1. Przedmiot ubezpieczenia:
Szyby i inne przedmioty szklane, w tym szczególności szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne
i dachowe, gabloty, witryny, szyldy itp.
II.4.2. Zakres ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia powinien objąć uszkodzenie szyb i przedmiotów szklanych, w tym w szczególności
stłuczenie, pęknięcie, rozbicie wraz z kosztami dodatkowymi, typu: koszty montażu, demontażu, transportu,
wykonywania napisów, naklejek, oklejania szyb itp.
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II.4.3. System ubezpieczenia
Ubezpieczenie w systemie I ryzyka z konsumpcja sumy ubezpieczenia
II.4.4. Suma ubezpieczenia: 20 000 zł
II.4.5. Ustalenia dodatkowe
Wysokość szkody ustalana na podstawie kosztów odtworzenia tj.: zakupu i naprawy zniszczonego
przedmiotu ubezpieczenia, tego samego rodzaju, gatunku, materiału i wymiarów.
II.5. Miejsca ubezpieczenia
Wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe).
II.6. Wypłata odszkodowania
Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest w wysokości sumy ubezpieczenia
z potrąceniem franszyzy (bez wymogu odtworzenia mienia).
Podczas ustalania wysokości odszkodowania nie stosuje się zasady proporcji, ani potrąceń z tytułu
amortyzacji.
II.6. Franszyza redukcyjna/udział własny


1 000,00 PLN w każdej szkodzie;



10% wartości odszkodowania dla kradzieży zwykłej;



100,- zł dla szyb od stłuczenia;



brak franszyzy integralnej.

II.7. Dodatkowe warunki ochrony ubezpieczeniowej
Nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.) uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie
stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania w przypadku dozoru lub
sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb
wielowarstwowych, itp.

III.

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń

III.1. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia oraz sprzęt budowlany zadeklarowany do
ubezpieczenia, należący do Zamawiającego lub pozostający w jego władaniu na podstawie umowy najmu,
użyczenia, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.
Ubezpieczeniem tym objęte są maszyny i sprzęt budowlany w czasie ruchu i postoju,
w czasie demontażu i montażu, załadunku lub wyładunku, w czasie przemieszczania się poza miejscem
ubezpieczenia
oraz
w
czasie
dokonywanych
napraw,
konserwacji,
remontów
i modernizacji, przeprowadzanych zarówno przez Zamawiającego, jak i podmioty zewnętrzne, w tym przez
producenta, sprzedawcę albo warsztat naprawczy podczas prac na ubezpieczonym mieniu.
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III.2. Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (PLN)

Maszyny, urządzenia wg załącznika nr 4 wg wartości księgowej
brutto, w tym:


Maszyny budowlane (gr. 5 KŚT)



Maszyny i urządzenia (gr. 3,4,5,6 KŚT)

41 862 516,78
12 601 282,20
29 261 234,58

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające
z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn, jeśli
powstaną z jakiejkolwiek przyczyny innej, niż wyraźnie wyłączonej.
W szczególności zakres ubezpieczenia obejmować będzie szkody spowodowane przez:
1)

błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, wadliwy materiał,
z którego wykonana jest maszyna,

2)

błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy,

3)

błędy w obsłudze maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczenia osób obsługujących
maszyny,

4)

celowe zniszczenie przez osoby trzecie,

5)

działanie sił odśrodkowych,

6)

poluzowanie się części,

7)

niedobór wody w kotłach,

8)

nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,

9)

dostanie się ciała obcego,

10) niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolnopomiarowych,
11) zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,
12) wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować również koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru, w granicach jego sumy
ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty zwracane
będą nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.
Jeżeli wskazane powyżej koszty zostały poniesione na pisemne polecenie Ubezpieczyciela, wówczas zostaną
zwrócone w całości nawet, jeżeli odszkodowanie za szkodę w mieniu powiększone o te koszty przekracza
łączną sumę ubezpieczenia.
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Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze
zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.

III.3. Dodatkowe warunki ochrony ubezpieczeniowej:
III.3.1. Ochrona ubezpieczeniowa, w ramach odrębnej sumy ubezpieczenia wynoszącej 1 000 000 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, obejmuje także:
III.3.1.1.

koszty usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części
niezdatnych do użytku, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie szkody, powstałej
wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy
ubezpieczenia – limit odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia;

III.3.1.2.

koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht
ekspresowy poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie szkody, powstałej wskutek
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia – limit
odpowiedzialności 20% wartości szkody nie więcej niż 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia;

III.3.1.3.

zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w
wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem - limit
odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia;

III.3.1.4.

konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczonego związane
z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody zgodnie z brzmieniem poniższej klauzuli:
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje:
1. Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu poniesione przez Ubezpieczonego konieczne,
uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu
i rozmiaru szkody.
2. Limit odszkodowania – 150.000,00 zł – stanowi górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy
z tytułu kosztów objętych niniejszą klauzulą, powstałych wskutek jednego i wszystkich zdarzeń w
rocznym okresie ubezpieczenia.

W ramach sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 20% wartości szkody i w granicach dodatkowego limitu
250 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje:
III.3.1.5.

koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia;

III.3.1.6.

koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru.

III.3.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie podczas jego konserwacji, napraw, remontów,
modernizacji, prób (ochrona dotyczy prób wykonywanych w związku z okresowymi badaniami
eksploatacyjnymi), demontażu, montażu (w miejscu ubezpieczenia) oraz transportu wewnętrznego/
wewnątrzzakładowego.
III.3.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w maszynach podczas transportu do i z miejsca
wykonania naprawy, montażu, demontażu, obróbki, czyszczenia lub innych czynności, w wyniku wypadku
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jakiemu uległ środek transportu lub zdarzeń szkodowych objętych ochroną ubezpieczeniową. Limit
odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
III.3.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe w fundamentach ubezpieczonych
maszyn. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za powyższe szkody istnieje pod warunkiem, że szkody
w fundamentach są bezpośrednią konsekwencją szkody w ubezpieczonych maszynach – limit
odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
III.3.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu otaczającym będącym własnością
Ubezpieczonego (z wyłączeniem szkód w maszynach, które mogłyby być objęte ochroną na podstawie
ubezpieczenia maszyn od awarii), które są bezpośrednią konsekwencją szkody w ubezpieczonych maszynach
– limit odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
III.3.6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko utraty oleju lub czynników chłodzących w ubezpieczonych
maszynach - limit odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.
III.3.7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w taśmach i łańcuchach przenośników oraz pompach
zanurzeniowych i głębinowych.
III.3.8. Warunki szczególne dotyczące wypłaty odszkodowania
Za wysokość szkody przyjmuje się:
- koszt zakupu nowej maszyny lub aparatu tego samego rodzaju, mocy, typu lub
o najbardziej zbliżonych parametrach zwiększony o koszt lokalizacji, transportu, demontażu i montażu oraz
koszty, o których mowa w klauzulach oraz zapisach dodatkowych potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub
na podstawie kalkulacji sporządzonej przez ubezpieczonego jeżeli wymiany dokonano we własnym zakresie
lub koszt naprawy zwiększony o koszt lokalizacji, transportu, demontażu i montażu oraz koszty,
o których mowa w klauzulach oraz zapisach dodatkowych potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na
podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczonego jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie
w cenach obowiązujących w dniu ustalania odszkodowania/podpisania umowy o wykonanie
naprawy/odbudowy (według wyboru Ubezpieczonego).
Ustala się, że maksymalna możliwa wartość potrącenia faktycznego zużycia technicznego wynosi nie więcej
niż 40 %.
III.3.9. W przypadku powstania szkody, która powoduje wstrzymanie lub zakłócenia w produkcji energii
elektrycznej Ubezpieczony ma prawo do natychmiastowej naprawy szkody bez konieczności oczekiwania na
stosowne służby Ubezpieczyciela. Na Ubezpieczonym ciąży obowiązek właściwego udokumentowania
szkody, a w szczególności niezwłocznego zgłoszenia szkody, sporządzenia protokołu szkody, zgromadzenia
dokumentacji fotograficznej w ramach posiadanych możliwości technicznych, dokumentacji określającej
zakres oraz wartość szkody.
III.4. Franszyzy
Franszyza redukcyjna - 10% wartości odszkodowania, nie mniej niż 10 000 zł.
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IV.

Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych

IV.1. Przedmiot ubezpieczenia
Łączna moc znamionowa
Transformatory oraz inne, wymienione w załączniku nr 5 maszyny
i urządzenia

Moc
2008,4kVA

IV.2. Zakres ubezpieczenia
Maszyny i urządzenia określone w pkt. IV.1. objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód spowodowanych
działaniem prądu elektrycznego, bez względu na przyczynę pierwotną, a w szczególności ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikłe z:
a)
niewłaściwej obsługi (z wyłączeniem działań umyślnych),
b)
niezadziałania lub wadliwego funkcjonowania zabezpieczeń chroniących urządzenia,
c)
zmiany napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,
d)
zaniku napięcia jednej lub kilku faz,
e)
zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego,
f)
uszkodzenia izolacji,
g)
zwarcia, spięcia,
lub z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z działaniem prądu elektrycznego wyraźnie nie wyłączonej, w
sposób pociągający za sobą konieczność wymiany lub naprawy.
Nie dopuszcza się wyłączenia z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych podczas prób dokonywanych
w związku z przeglądami eksploatacyjnymi.
W ramach limitu odpowiedzialności (określonego w pkt. IV.4.) zakres obejmuje także:
1) koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz
zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkoda, jeżeli środki te były właściwe, chociażby
okazały się bezskuteczne;
2) koszty usunięcia pozostałości po szkodzie;
3) koszty napraw prowizorycznych, jeżeli są one częścią końcowych czynności naprawczych i nie zwiększają
całkowitej wartości kosztów remontu lub naprawy.
IV.3. Dodatkowe warunki ochrony ubezpieczeniowej:
IV.3.1. Ochrona ubezpieczeniowa, w ramach odrębnej sum ubezpieczenia wynoszącej 200 000 zł, obejmuje
także:
IV.3.1.1.

koszty usunięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu części
niezdatnych do użytku, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie szkody, powstałej
wskutek zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy
ubezpieczenia;

IV.3.1.2.

koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht
ekspresowy poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie szkody, powstałej wskutek zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia;

IV.3.1.3. zwiększone koszty odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku
trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem;
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IV.3.1.4. konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczonego związane
z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody;
W ramach limitu odpowiedzialności maksymalnie jednak do kwoty 20% wartości szkody nie więcej niż
100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, zakresem ochrony ubezpieczeniowej
objęte są:
IV.3.1.5. koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia;
IV.3.1.6. koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru;
IV.3.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie podczas jego konserwacji, napraw, remontów,
modernizacji, prób (próby wykonywane w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi), demontażu,
montażu oraz transportu wewnętrznego/ wewnątrzzakładowego.
IV.3.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty napraw prowizorycznych o ile stanowią one części
napraw końcowych i nie podwyższają całkowitych kosztów naprawy.
IV.3.4. Warunki szczególne dotyczące wypłaty odszkodowania:
Za wysokość szkody przyjmuje się:
- koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej lub aparatu tego samego rodzaju, mocy, typu lub o najbardziej
zbliżonych parametrach zwiększony o koszt lokalizacji, transportu, demontażu i montażu oraz koszty,
o których mowa w klauzuli kosztów dodatkowych potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie
kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczonego jeżeli wymiany dokonano we własnym zakresie
lub
- koszt naprawy zwiększony o koszt lokalizacji, transportu, demontażu i montażu oraz koszty, o których
mowa w klauzuli kosztów dodatkowych (pkt IV.3.1) potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie
kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczonego jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie w cenach
obowiązujących w dniu ustalania odszkodowania/podpisania umowy o wykonanie naprawy/odbudowy
(według wyboru Ubezpieczonego).
Ustala się, że maksymalna możliwa wartość potrącenia faktycznego zużycia technicznego wynosi nie
więcej niż 40 %.
Przyjmuje się, że zużycie techniczne dla maszyn przezwojonych ustalane będzie oddzielnie w odniesieniu do
poszczególnych elementów maszyny elektrycznej, w zależności od daty ich przezwojenia. Od momentu
przezwojenia lub momentu modernizacji należy traktować urządzenie bądź jego część (adekwatnie do
stopnia przezwojenia) jako nowe.
IV.3.5. W przypadku powstania szkody, która powoduje wstrzymanie lub zakłócenia w działalności,
Ubezpieczony ma prawo do natychmiastowej naprawy szkody bez konieczności oczekiwania na stosowne
służby Ubezpieczyciela. Na Ubezpieczonym ciąży obowiązek właściwego udokumentowania szkody,
a w szczególności niezwłocznego zgłoszenia szkody, sporządzenia protokołu szkody, zgromadzenia
dokumentacji fotograficznej w ramach posiadanych możliwości technicznych, dokumentacji określającej
zakres oraz wartość szkody.
IV.4. Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
IV.5. Franszyzy:
franszyza redukcyjna - 10 000 zł.
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V.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

V.1. Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia:
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia wg
wartości odtworzeniowej/
limit (PLN)

1.

Przenośny sprzęt elektroniczny - sumy
stałe

2

Stacjonarny sprzęt elektroniczny - sumy
stałe

773 550,00

3

Dane oraz nośniki danych (w tym
oprogramowanie) - I ryzyko

100 000,00

29 800,00

*Wykaz ubezpieczonego sprzętu stanowi załącznik nr 6
V.2. Zakres ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego szkody, a w szczególności następujące ryzyka:

i

wynikające

1. ogień, wybuch, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego;
2. silny wiatr, deszcz nawalny, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji
wodociągowych i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, dym,
sadza, osmolenie, przypalenie;
3. działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,
świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie;
4. działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, sztormu, wylewu wód
podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu;
5. działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi;
6. wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po
okresie gwarancji;
7. zbyt wysokie/ niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej;
8. pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, itp.;
9. kradzież z włamaniem (dokonana lub usiłowania), rabunek (dokonany lub usiłowany), wandalizm /
dewastacja oraz kradzież zwykła z limitem odpowiedzialności 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia;
10. szkody powstałe podczas napraw i konserwacji (również dokonywanych przez pracowników służby
wewnętrzne);
11. szkody spowodowane akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją), jeśli ratunek miał na celu
zmniejszenie strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia;
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12. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części
niezdatnych do użytku;
13. koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia
działaniem zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.
V. 3. Dodatkowe warunki ochrony ubezpieczeniowej
1.

Ochroną objęte jest mienie podczas tymczasowego składowania zgodnie z poniższą treścią:

Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien zostać rozszerzony o odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty
lub
uszkodzenia
sprzętu
elektronicznego,
który
wcześniej
był
sprawny
technicznie
i eksploatowany, a pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu
ubezpieczenia wskazanym w polisie. Przez termin „tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6
miesięcy. Zamawiający zobowiązany jest w terminie 30 dni roboczych od dnia zajścia zmian powiadomić
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia tymczasowego magazynowania oraz miejscu magazynowania jeżeli jest ono
inne niż określone w polisie. Zaniechanie tego obowiązku powoduje wygaśniecie ochrony ubezpieczeniowej
sprzętu. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu
lub leasingu.
2.

Ochroną objęte jest mienie od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien zostać rozszerzony o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym
lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że:
sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach
i w pomieszczeniach do tego przystosowanych;
termin magazynowania (składowania) nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy;
ubezpieczenie obejmuje wyłącznie szkody, za które Zamawiający jest odpowiedzialny;
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym/częściach, które
powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są: producenci,
spedytorzy, sprzedawcy, firmy montażowe lub inne podmioty;
Niniejsze postanowienia tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt
zostanie przekazany do planowej eksploatacji. Od tego momentu obowiązują aktualnie
obowiązujące ogólne warunki ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
3. Ochrona obejmuje sprzęt przenośny/mobilny oraz sprzęt stacjonarny podczas transportu
z zastrzeżeniem jednak, iż dla sprzętu stacjonarnego podczas transportu wprowadza się limit
odpowiedzialności w wysokości 20 000,00 PLN.
V.4. Ubezpieczenie sprzętu przenośnego
Zakres ochrony ubezpieczeniowej winien zostać rozszerzony o odpowiedzialność za szkody powstałe
w elektronicznym sprzęcie przenośnym poza miejscem określonym w umowie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada
tylko wtedy gdy:
1)

pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja);

PRZETARG NIEOGRANICZONY
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2)

w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki
(zastrzeżenie nie dotyczy sytuacji, gdy pojazd uczestniczy w naprawie szkód, czy też lokalizacji
uszkodzeń).

V.5. Dodatkowe postanowienia:
1.

dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu dot. obowiązku
konserwacji stawianego przez producenta sprzętu – uzgadnia się, iż Zamawiający może dokonywać
czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną firmę;

2.

nie dopuszcza się warunkowania udzielenia ochrony ubezpieczeniowej od posiadania urządzeń
klimatyzacyjnych; o ile nie ma takiego wymogu producenta sprzętu, co do zapewnienia warunków pracy
urządzenia;

3.

nie dopuszcza się stosowania wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np.
wielowarstwowe szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych
oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności
stosowania w przypadku dozoru lub sprawnego alarmu dodatkowych zabezpieczeń w postaci krat, folii
antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych, itp.

4.

uznanie za ubezpieczone mienie ulegające przemieszczeniu pomiędzy lokalizacjami bez konieczności
powiadamiania Wykonawcy;

5.

terytorialny zakres ochrony dla przenośnego sprzętu elektronicznego; RP i Europa

6.

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie podczas jego konserwacji, naprawy, utrzymania
technicznego, wykonywanego przez własne służby Zamawiającego.

V.6. Franszyza redukcyjna/udział własny:
dla sprzętu stacjonarnego – 500,00 PLN;
dla sprzętu przenośnego – 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 500,00 PLN;
dla danych oraz
niż 500,00 PLN;

nośników

danych

–

5%

wartości

odszkodowania

nie

mniej

dla kradzieży zwykłej - 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 500,00 PLN;
brak franszyzy integralnej.

WYKAZ KLAUZUL DO RYZYK Z WYŁĄCZENIEM OC
Treść klauzuli

Ryzyka, których dotyczy:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/ indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1) Klauzula akceptacji ryzyka

wszystkich ubezpieczeń

Ubezpieczyciel oświadcza, iż w momencie zawierania niniejszej umowy ubezpieczenia znane mu
były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka, o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
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2) Klauzula odpowiedzialności

wszystkich ubezpieczeń

początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu
ubezpieczenia.
3) Klauzula połączenia

wszystkich ubezpieczeń

W przypadku:
a) wykupienia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub
b) połączenia z innym podmiotem,
nowy właściciel lub nowo powstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki
wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. Jednakże stronom przysługuje prawo
wypowiedzenia umowy za 30-dniowym okresem wypowiedzenia w terminie 2 miesięcy od daty
zmiany stosunków własności, za zwrotem składki za niewykorzystany okres ochrony
ubezpieczeniowej.
4) Klauzula zmiany własności

wszystkich ubezpieczeń

1) w przypadku przejścia własności rzeczy pomiędzy Ubezpieczającym/Ubezpieczonym, a
podmiotami powiązanymi z nim kapitałowo, bankiem lub inną instytucją finansową umowa
ubezpieczenia tych rzeczy nie rozwiązuje się. Kontynuacja ubezpieczenia nie wymaga wyrażenia
zgody przez Ubezpieczyciela.
2) w przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podmiotów
zależnych Ubezpieczyciel udzieli automatycznie ochrony podmiotom nowopowstałym w ramach
niniejszej umowy. Strony mogą wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z 30-dniowym terminem
wypowiedzenia od daty przekształceń.
5) Klauzula przewłaszczenia

wszystkich ubezpieczeń

Umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, nie ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na
instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, dostawca, gwarant), chyba że własność
zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie
rzeczy.
6) Klauzula zgłaszania szkód

wszystkich ubezpieczeń

W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub
podjęcia o niej wiadomości chyba, że ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie
szkody.
7) Klauzula płatności rat po wypłacie odszkodowania

wszystkich ubezpieczeń

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela
roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczyciel nie potrąci, ani nie zobowiąże
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki
przed ustalonym terminem płatności kolejnych rat.
8) Klauzula pro rata temporis

wszystkich ubezpieczeń

Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności
PRZETARG NIEOGRANICZONY

15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Sygnatura postępowania nr:
związane z dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, o ile nie podlegają rozliczeniu na mocy klauzuli
automatycznego pokrycia.
9) Klauzula rozstrzygania sporów

wszystkich ubezpieczeń

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd
siedziby ubezpieczającego.
10) Klauzula reprezentantów

wszystkich ubezpieczeń

Ubezpieczyciel
nie
odpowiada
za
szkody
wyrządzone
umyślnie
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
rozumie się wyłącznie Zarząd Spółki.
Powyższe wyłączenie nie dotyczy żadnych innych osób, które na mocy ustawy lub umowy
prowadzą sprawy Ubezpieczającego lub uprawnione są do dysponowania majątkiem
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Ryzyko rażącego niedbalstwa objęte jest ochroną do pełnej
wysokości sumy gwarancyjnej oraz w stosunku do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem, w
tym również osób zarządzających Spółkami objętymi ubezpieczeniem.
11) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. przezorną sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na
sumy ubezpieczenia tych kategorii ubezpieczanego mienia (środków trwałych oraz środków
obrotowych), dla których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma
ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem
lub ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do
przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenia
maszyn

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
1 000 000 PLN.
12) Klauzula automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia
Ubezpieczyciel automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia w przypadku jej zmniejszenia
wynikającego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania do
poziomu sprzed szkody. Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany będzie do dopłaty
stosownej składki, wynikającej z automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia. Zapis nie
dotyczy sum ubezpieczenia ustalonych w systemie I ryzyka.

13) Klauzula kosztów dodatkowych - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo
wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia objętego umową
ubezpieczenia z limitem odpowiedzialności 2 000 000 PLN na jedno i na wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia (w systemie I ryzyka):


koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia, w tym wynagrodzenie straży
pożarnej,
(na
podstawie
otrzymanych
i
opłaconych
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rachunków),



koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
usunięcia zanieczyszczeń z wody i gruntu, kosztami rozbiórki, demontażu części
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niezdatnych do użytku,


koszty wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, powstałe na skutek akcji
ratowniczej lub w związku z likwidacją szkody,



dodatkowe koszty odtworzenia nietypowych maszyn bądź urządzeń wykonanych na
zamówienie z uwagi na trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub
montażem,



koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz
frachtu ekspresowego, a także lotniczego, pod warunkiem że są poniesione w związku ze
szkodą objętą ubezpieczeniem.



honoraria dla architektów, rzeczoznawców, w rozumieniu kosztów, jakie powinien
ponieść ubezpieczony w celu ustalenia zakresu i wielkości szkody;
14) Klauzula kosztów wznowienia działalności po szkodzie

ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu poniesione w
działalności dodatkowe koszty związane z powstałą szkodą w mieniu.

celu

kontynuowania

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych

Ochrona obejmuje:


koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn
lub urządzeń,



koszty przeniesienia, przewiezienia maszyn i urządzeń, surowców, towarów itp. do
nowych pomieszczeń oraz ich adaptacji,



dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy),



koszty poinformowania Klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej
działalności gospodarczej.

Limit odpowiedzialności: 1 000 000 PLN.
15) Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych
Ubezpieczyciel oświadcza, że jest mu znany stan zabezpieczeń przeciwpożarowych
i przeciwkradzieżowych ubezpieczanego majątku i uznaje je za wystarczające

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenia
maszyn , ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego

16) Klauzula miejsc ubezpieczenia
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do
Ubezpieczającego oraz każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, jak
i wynajmowane czy dzierżawione. Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego
powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji w ciągu 30 dni, wraz
z podaniem istniejących i funkcjonujących w tej lokalizacji zabezpieczeń.
17) Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy
Niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku
z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnym w mieniu
będącym:

wszystkich ubezpieczeń

ubezpieczenia mienia
ognia i innych zdarzeń
losowych

a) przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności,
b) przedmiotem robót budowlano-montażowych (wartość wykonanych praz oraz materiałów)
PRZETARG NIEOGRANICZONY
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do kwoty 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w zakresie określonym w umowie
ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się
z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu.
18) Klauzula ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji
Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje szkody w mieniu wyłączonym z eksploatacji na okres
powyżej 30 dni, o ile na czas wyłączenia z eksploatacji znajduje się ono w pomieszczeniach lub
na terenie przedsiębiorstwa spełniając wymogi przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe
określone w umowie ubezpieczenia
19) Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji
Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:
niedoubezpieczenie nie przekracza 20% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia
i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody),
wysokość szkody nie przekracza 20% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia
ubezpieczonego w systemie sum stałych.
20) Klauzula katastrofy budowlanej
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody stanowiące katastrofę budowlaną rozumianą
jako każde niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i
obudowy wykopów. Nie jest katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w
obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany, uszkodzenie lub zniszczenie
urządzeń budowlanych związanych z budynkami, awaria instalacji.

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenia
maszyn

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych,
ubezpieczenia maszyn
ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego
ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych.

Limit: 2 000 000,00 PLN
21) Klauzula 72 godzin
wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek
jednego zdarzenia losowego objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia traktowane są
jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonych w
umowie ubezpieczenia.
22) Klauzula uproszczonej likwidacji szkód

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych.

wszystkich ubezpieczeń

1. W przypadku szkód, których wartość szacunkowa ponad przyjęty w umowie ubezpieczenia
poziom franszyzy redukcyjnej w dniu powstania szkody nie przekracza 25 000 zł
Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo przystąpić natychmiast po zgłoszeniu szkody do
czynności likwidacyjnych, zachowując uszkodzone elementy oraz sporządzając uprzednio
pisemny protokół o okolicznościach powstania szkody i jej skutkach (wraz z dokumentacją
zdjęciową).
2. Protokół powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczającego , świadka zdarzenia
lub osoby , która wykryła szkodę, oraz w miarę możliwości – oświadczenie sprawcy.
3. Niezależnie od powyższych postanowień, Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o
szkodzie policję, jeżeli zachodzi podejrzenie, że szkoda jest wynikiem przestępstwa.
W przypadku szkód, których wartość szacunkowa nie przekracza 10 000,00 zł Ubezpieczyciel
dokona wypłaty zaliczki w kwocie bezspornej na poczet szkody.
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23) Klauzula podwójnego ubezpieczenia
Wszelkie zapisy umowy ubezpieczenia lub ogólnych warunków ubezpieczenia dotyczące
wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku, gdy szkoda może zostać
zlikwidowana z innej umowy ubezpieczenia, są nieważne.

24) Klauzula płatności składki lub rat składki
a.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w
umowie jako początek okresu ubezpieczenia,

b.

Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje
odstąpieniem ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem
natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania
Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie
siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku
bankowego ubezpieczającego.
25) Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym

odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej
sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego
sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości i wydajności
do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu
ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia
umorzenia sprzętu.
26) Klauzula okolicznościowa

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenie
mienia od kradzieży,
ubezpieczenia maszyn,
ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego
wszystkich ubezpieczeń

ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego

wszystkich ubezpieczeń

W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia
(gwarancyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla
polisy zasadniczej.
27) Klauzula mienia ruchomego
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy
jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod
warunkiem, ze znajduje się na terenie RP.
Limit odpowiedzialności 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
ubezpieczenia.

28) Klauzula automatycznego pokrycia
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/ indywidualnych warunkach ubezpieczenia
strony uzgodniły, że:
1)

na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową do
ustalonego limitu, obok wymienionych w polisie:

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenie
mienia od kradzieży
ubezpieczenia maszyn
ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego
ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych, ubezpieczenia
maszyn
ubezpieczenie sprzętu
elektronicznego

wszelkie inwestycje w dniu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka z tym związanego,
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środki trwałe, które nie znalazły się w wykazie środków trwałych na dzień wskazany w SIWZ,
pod warunkiem, że fakt nabycia i/lub zwiększenia wartości zostanie zgłoszony
Ubezpieczycielowi w ciągu 60 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu
ubezpieczenia.
Wzrost sumy ubezpieczenia środków trwałych
1 000 000 zł nie powoduje konieczności dopłaty składki.

o

wartość

nie

większą

niż

W przypadku większego wzrostu sumy ubezpieczenia, naliczenie składki nastąpi od nadwyżki
kwoty wzrostu ponad limit określony powyżej, nie więcej niż 50% wartości zamówienia
podstawowego, według stawki określonej przez strony postępowania jednak nie wyższe niż
stawki określone w ofercie.
Termin rozliczenia: w ciągu 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia, na podstawie
obowiązujących w umowie ubezpieczenia stawek dla poszczególnych przedmiotów
ubezpieczenia w systemie pro-rata.
W przypadku sprzedaży lub likwidacji mienia zwrot składki następuje na zasadach określonych
przez Kodeks cywilny.
29) Klauzula poszukiwania wycieków
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania wycieków z instalacji ( w tym instalacji
wodno – kanalizacyjnej oraz instalacji technologicznych) oraz koszty usunięcia skutków takich
poszukiwań maksymalnie do limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
30) Klauzula aktów terroryzmu
Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w
wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów
terroryzmu.

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie
chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych
skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na
działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody
spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub
wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
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31) Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że
Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu lub Ubezpieczającemu ochrony ubezpieczeniowej za
szkody w mieniu powstałe wskutek zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz
akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim
następstwem strajków, rozruchów, lub zamieszek społecznych.
2.

ubezpieczenia mienia od
ognia i innych zdarzeń
losowych

Przez strajki, rozruchy oraz zamieszki społeczne rozumie się:

1) działanie osoby lub grupy osób, powodujące zakłócenia porządku publicznego, z wyjątkiem
tych działań, które są powiązane ze zdarzeniami określonymi w pkt. 4 niniejszej klauzuli;
2) działanie legalnie ustanowionej władzy zmierzające do przywrócenia porządku publicznego
lub zminimalizowania skutków zakłóceń;
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu
wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi;
4) działanie legalnie ustanowionej władzy zapobiegające takim czynnościom lub działającej w
celu zminimalizowania skutków takich czynności.
3.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:

1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń
działalności;
2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji
przez legalną władzę;
3) szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub
jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej
Klauzuli.
4. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub
pośrednim następstwem:
1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu
wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia
przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu
wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla
osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych,
socjalnych lub społecznych,
3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub
zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2.

VI.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.

VI. Rodzaj prowadzonej działalności:

38.21.Z – Obróbka i usuwanie odpadów i innych niż niebezpieczne
Dodatkowe dane zgodnie z opracowaniem Ocena Ryzyka – Załącznik nr 7

PRZETARG NIEOGRANICZONY

21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Sygnatura postępowania nr:
Rodzaj faktycznie wykonywanej działalności:
Nr PKD

Rodzaj faktycznie wykonywanej działalności

35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej
35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej
35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
35.14.Z Handel energią elektryczną
35,21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych
39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami
46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
VI.1. Przedmiot ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu (deliktowo–kontraktowa), jak
również odpowiedzialność cywilna za produkt, w związku z prowadzoną działalnością oraz posiadanym
mieniem.
VI.2. Szczegółowy zakres ubezpieczenia
1. Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu czynu niedozwolonego w związku z prowadzoną
działalnością i posiadanym mieniem (OC delikt).
2.
Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
w ramach prowadzonej działalności (OC kontrakt).
3.
Odpowiedzialność cywilna w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu (OC za produkt), w tym
za szkody wynikłe z niedostarczenia energii elektrycznej oraz cieplnej lub dostarczenia energii
elektrycznej/cieplnej o niewłaściwych parametrach jakościowych związane z produkcją i sprzedażą
energii elektrycznej oraz produkcją i dystrybucją energii cieplnej na terenie RP; ochrona obejmuje
odpowiedzialność za szkody z tytułu wprowadzenia do obrotu produktu, półproduktu, komponentów
(do dalszego przetworzenia, połączenia itp.), z braku lub wadliwego ostrzeżenia o niebezpiecznych
właściwościach produktu, braku lub niepełnej informacji o właściwościach produktu.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym, w tym w szczególności
powstałe wskutek nie zabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia substancji chemicznych
i biologicznych (OC środowiskowe).
Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, będących następstwem wypadku przy pracy (OC pracodawcy). Za
pracownika uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, z tytułu której opłacane są składki
ZUS. Za pracownika uważa się również praktykanta, wolontariusza, stażystę, pracownika
tymczasowego, którym Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych rzeczy na jego
rzecz i pod jego kierownictwem. Za wypadek przy pracy rozumie się wypadek w rozumieniu art. 3
ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, wyrządzone pracownikom Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu przeniesienia choroby zakaźnej oraz szkody wynikające
z zatruć pokarmowych.
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
w przedmiotach należących do osób trzecich, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy
najmu, dzierżawy, leasingu, użytkowania lub innego pokrewnego stosunku prawnego, jednak
wyłącznie w odniesieniu do ruchomości (OC najemcy ruchomości).
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez podwykonawców i kontrahentów, którym
Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonywanie czynności prawnych lub faktycznych, bez
względu na formę prawną zawartej umowy, o ile Ubezpieczający/ Ubezpieczony ponosi
odpowiedzialność cywilną za powstałą szkodę (OC podwykonawcy), z zachowaniem prawa do regresu.
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w pojazdach mechanicznych, w tym w szczególności
należących do pracowników lub kontrahentów, parkowanych na terenie zakładu pracy.
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe podczas załadunku i rozładunku.
Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu prowadzonej działalności w zakresie edukacji
ekologicznej, w tym w szczególności szkody powstałe podczas zwiedzania obiektu przez
zorganizowane wycieczki szkolne i firmowe oraz podczas happeningów ekologicznych i imprez, z
wyłączeniem imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC (OC organizatora
imprez).
Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń
wodociągowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, itp.
Odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
prac
remontowych,
modernizacyjnych,
montażowych,
przebudowy, napraw, budowy, rozbudowy, inwestycji, nadbudowy itp.
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w instalacjach podziemnych.
Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i rażąco
niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, przy czym
przez pracowników rozumie się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, z tytułu, której opłacane
są składki ZUS. Za pracownika uważa się również praktykanta, wolontariusza, stażystę, pracownika
tymczasowego, którym Ubezpieczający/ Ubezpieczony powierzył wykonanie określonych rzeczy na
jego rzecz i pod jego kierownictwem.
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16.
17.
18.

Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone podczas targów, wystaw oraz przez ekspozycje
stojące lub wiszące.
Odpowiedzialność cywilna za szkody obejmujące czyste straty finansowe, na skutek zdarzeń objętych
zakresem ubezpieczenia.
Szkody związane z przetwarzaniem/czasowym przechowywaniem/pakowaniem
substancji
niebezpiecznych (wykaz poniżej).
Odpady niebezpieczne

Oleje, świetlówki, akumulatory, baterie, opakowania po chemikaliach,
lampy rentgenowskie itp.

Masa odpadów
do 30 ton rocznie

VI.3. Zakres terytorialny ochrony
Teren RP.
VI.4. Czasowy zakres ochrony
Ochroną ubezpieczeniową objęte będą wypadki zaistniałe w okresie ubezpieczenia (wypadek
ubezpieczeniowy). Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zaistniałe w okresie ubezpieczenia: śmierć,
uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia (szkoda osobowa) lub utratę, zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej
lub nieruchomości (szkoda rzeczowa), niezależnie od tego czy wadliwe działanie lub zaniechanie bądź
wprowadzenie produktu do obrotu, które spowodowało wypadek miało miejsce w okresie ubezpieczenia lub
w okresie poprzedzającym.
Za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego przyjmuje się dzień, w którym stwierdzono:
zaistnienie uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia; w przypadku wątpliwości co do daty zaistnienia
uszkodzenia ciała lub rozstroju za datę powstania wypadku przyjmuje się dzień, w którym po raz
pierwszy stwierdzono badaniem lekarskim uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;
zniszczenie, uszkodzenie rzeczy ruchomej lub nieruchomości.
Definicje
Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju
zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie
doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans).
Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo
nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby osiągnąć
gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans).
Czyste straty finansowe – to straty nie wynikające ze szkody osobowej lub rzeczowej.
VI.5. Suma gwarancyjna
2 500 000,00 PLN na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
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VI.6. Dopuszczalne limity odpowiedzialności
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia (bez możliwości ich ograniczenia, w przypadku zbiegu dwóch lub więcej
klauzul – stosuje się limit wyższy).
Podlimity sumy gwarancyjnej:

L.p.

Ryzyko

Limit na jedno
i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie
ubezpieczenia w PLN

1.

OC za produkt, w tym w związku z produkcją i sprzedażą energii
elektrycznej oraz produkcją i dystrybucją energii cieplnej

500 000,00

2.

Szkody w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy lub
innej czynności cywilnoprawnej – OC najemcy ruchomości

500 000,00

3.

OC za szkody środowisku naturalnym

500 000,00

4.

Odpowiedzialność cywilna za szkody z tytułu przeniesienia
choroby zakaźnej oraz szkody wynikające z zatruć
pokarmowych

500 000,00

OC podwykonawcy

500 000,00

Szkody w pojazdach należących do pracowników i
kontrahentów

300 000,00

4.
5.

Szkody wyrządzone w środkach transportu powstałe podczas
prac ładunkowych

500 000,00

6.

Szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach

500 000,00

7.

Szkody związane z przetwarzaniem/czasowym
przechowywaniem/pakowaniem substancji niebezpiecznych

500 000,00

8.

Szkody z tytułu organizowania imprez i happeningów
ekologicznych

1 000 000,00

VI. 7. Dodatkowe postanowienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia innych klauzul, zgodnie z obowiązującymi
u Wykonawcy OWU, pod warunkiem, że nie będą one sprzeczne z opisanym przedmiotem zamówienia.
VI.8. Franszyza redukcyjna/udział własny
500,00 PLN wyłącznie dla szkód rzeczowych.
Dopuszcza się franszyzę redukcyjną dla szkód w środowisku oraz czystych strat finansowych
w wysokości 5% odszkodowania nie mniej niż 1 000,00 PLN.
Brak franszyz z tytułu szkód osobowych.
Brak franszyzy integralnej.
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V.9. Dodatkowe informacje:
Obrót planowany na 2014 rok:

53,5 mln zł

Obrót zrealizowany za 2013 rok:

50,2 mln zł

Liczba pracowników:

Aktualnie: 257 osób, docelowo 260 osób

Fundusz płac na 2014r.

11,7 mln zł

Informacja dotycząca sprzedaży odpadów surowcowych:

Rodzaj sprzedawanego odpadu

RAZEM MASA
WYTWORZONA 2013

Kod odpadu
Mg

pet bezbarwny

802,253

niebieski

535,68

zielony

194,258
15 01 02

mix

119,629

folia mix

1520,384

chemia HDPE

376,453

chemia PP

353,847

m.karton

15 01 01

2487,343

gazetowa

19 12 01

2121,246

opakowania tetrapak

15 01 05

219,01

puszki aluminiowe

15 01 04

152,203

złom puszki stalowe sortownia

15 01 04

1176,903

złom niesort. sortownia

19 12 02

388,631

szkło sortownia

15 01 07

2202,553

szkło selektywne

15 01 07

4327,09

metale kolorowe

19 12 03

31,503

Przykładowe rodzaje kontraktów zawieranych przez Zamawiającego:
1. Umowy na przyjęcie odpadów.
2. Umowy na zbyt produktów – po procesie odzysku.
3. Sprzedaż energii elektrycznej.
4. Sprzedaż energii cieplnej.
5. Zakup paliw i materiałów.
6. Zakup i serwis oprogramowania.
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Zamawiający w realizacji swych zadań korzysta z podwykonawców w szczególności w zakresie:
1. usług ochrony mienia,
2.

usług remontowych, serwisowych oraz konserwacji mienia, urządzeń i maszyn;

3.

usług w zakresie zakupu, serwisu sprzętu.

Zamawiający wykorzystuje sprzęt specjalistyczny i ciężki np. wózki widłowe, dźwigi, wciągarki, przerzucarko
– ładowarki, kompaktory, wózki widłowe i inne.

WYKAZ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH W UBEZPIECZENIU OC
Treść klauzuli
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we
wniosku i ogólnych/ indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Klauzula odpowiedzialności
Początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia.
2) Klauzula zgłaszania szkód
W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,
Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest dokonać zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub podjęcia o niej wiadomości chyba, że
ogólne warunki przewidują dłuższy termin na zgłoszenie szkody.
3) Klauzula płatności rat po wypłacie odszkodowania
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody
objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczyciel nie potrąci, ani nie zobowiąże Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do
uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki przed ustalonym terminem płatności kolejnych rat.
4) Klauzula pro rata temporis
Wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane z dopłatą
oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej,
o ile nie podlegają rozliczeniu na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.
5) Klauzula rozstrzygania sporów
Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd siedziby ubezpieczającego.
6) Klauzula rażącego niedbalstwa
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.

7) Klauzula miejsc ubezpieczenia
Jako miejsce ubezpieczenia uznaje się wszystkie istniejące i przyszłe lokalizacje należące do Ubezpieczającego oraz
każde miejsce związane z prowadzoną działalnością, zarówno własne, jak i wynajmowane czy dzierżawione.
Ubezpieczający zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Ubezpieczyciela o otwarciu każdej nowej lokalizacji
w ciągu 30 dni, wraz z podaniem istniejących i funkcjonujących w tej lokalizacji zabezpieczeń.
8) Klauzula 72 godzin
Wszystkie zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek jednego zdarzenia
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losowego objętego ochroną w ramach umowy ubezpieczenia traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu
do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonych w umowie ubezpieczenia.
9) Klauzula płatności składki lub rat składki
1.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek
okresu ubezpieczenia,

2.

Brak opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem
ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest
możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie
otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie
rachunku bankowego ubezpieczającego.

10) Klauzula okolicznościowa
W przypadku doubezpieczenia, wznawiania, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej),
zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej.
11) Klauzula zniesienia regresu
Ubezpieczyciel rezygnuje z roszczeń regresowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za szkodę.
Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy
cywilnoprawnej, umowy o prace a także mianowania, powołania lub wyboru, chyba że sprawca wyrządził szkodę
umyślnie
12) Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przy czym
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rozumie się wyłącznie Zarząd Spółki.
Powyższe wyłączenie nie dotyczy żadnych innych osób, które na mocy ustawy lub umowy prowadzą sprawy
Ubezpieczającego lub uprawnione są do dysponowania majątkiem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Ryzyko
rażącego niedbalstwa objęte jest ochroną do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz w stosunku do wszystkich
osób objętych ubezpieczeniem, w tym również osób zarządzających Spółkami objętymi ubezpieczeniem.

Załączniki do ZADANIE I:
Załącznik Nr 2 – wykaz budynków i budowli
Załącznik Nr 3– wykaz maszyn, urządzeń, aparatów technicznych i wyposażenia
Załącznik Nr 4 – wykaz maszyn i urządzeń
Załącznik Nr 5 – wykaz maszyn elektrycznych
Załącznik Nr 6A i 6B - wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego / przenośnego
Załącznik nr 7 – ocena ryzyka
Załącznik nr 8 – zaświadczenia o szkodowości
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ZADANIE II (Część II Zamówienia) – Ubezpieczenia komunikacyjne
1. Przedmiot ubezpieczenia
Pojazdy mechaniczne tj. pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, przyczepy, pojazdy wolnobieżne będące
w posiadaniu samoistnym lub zależnym Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub w posiadanie których
Ubezpieczający/Ubezpieczony
wejdzie
w
okresie
trwania
umowy.
Na
wniosek
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego mogą być ubezpieczone pojazdy użytkowane na podstawie umów
najmu, dzierżawy, leasingu lub innych o podobnym charakterze (w takich przypadkach umowa jest
zawierana na rzecz właścicieli wskazanych przez Ubezpieczającego).
2. Okres ubezpieczenia
Przewidywany okres umowy generalnej - od dnia 21 kwietnia 2013r. do 20 kwietnia 2014r.
z uwzględnieniem indywidualnych okresów ubezpieczeń dla poszczególnych pojazdów – zgodnie z:


Załącznikiem nr 9 – Wykaz pojazdów Część I (pojazdy specjalne, wolnobieżne)



Załącznikiem nr 10 - Wykaz pojazdów Część II (pojazdy zarejestrowane)

I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy i użytkowników pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
1. Wysokość sumy gwarancyjnej dla danego pojazdu - minimalna ustawowa, tj. zgodnie z Ustawą
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
2. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie
(w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu) z chwilą ich
zarejestrowania po złożeniu wniosku o ubezpieczenie pojazdu wraz z kopią dowodu rejestracyjnego.
Ochrona ubezpieczeniowa będzie udzielana na okres 12 miesięcy od dnia wnioskowanego, tj. dnia
rozpoczęcia ochrony.
3. Umowy ubezpieczenia OC będą potwierdzane dokumentami wystawionymi przez Ubezpieczyciela dla
każdego przyjętego do ubezpieczenia pojazdu, spełniającymi wymogi przepisów prawa dotyczące
potwierdzania spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia. Dokumenty te będą dostarczone
na minimum 7 dni przed początkiem kolejnego rocznego okresu ubezpieczenia z wyłączeniem pojazdów
doubezpieczanych, dla których dokument będzie wystawiony w dniu zgłoszenia do ubezpieczenia,
z zastrzeżeniem że jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinach pracy Ubezpieczyciela dokument zostanie
wystawiony niezwłocznie pierwszego dnia roboczego.
4. Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 dni od
początku tego okresu.
5. Franszyza: brak.
6. Zestawienie pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia – Załącznik nr 9 i Załącznik nr 10
7. Okres ubezpieczenia: 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem ekspiracji polis
poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 9 i Załącznik nr 10
Dla pojazdów o nr rej. GWE 72854, GWE79016, GWE81202, GWE81203 oraz pojazdów zakupionych przez
Zamawiającego w okresie trwania umowy i włączonych do umowy, celem wyrównania okresów
ubezpieczenia OC, składka za ubezpieczenie pojazdów będzie płatna w dwóch ratach na zasadzie pro rata
temporis, bez stosowania zwyżki z tytułu płatności ratalnej oraz bez stosowania składek minimalnych.


I rata składki będzie dotyczyć okresu ubezpieczenia przypadającego od dnia zgłoszenia danego
pojazdu do ubezpieczenia (włączenia do ochrony), do dnia ekspiracji umowy i będzie płatna
w terminie określonym na polisie ubezpieczeniowej.
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II rata składki będzie dotyczyć okresu ubezpieczenia przypadającego od dnia następnego po
wygaśnięciu umowy, do daty ekspiracji polisy OC na dany pojazd. Składka z tytułu II raty będzie
ustalona w wysokości różnicy pomiędzy składką za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia, a I ratą
składki. Płatność będzie dokonana w ostatnim dniu obowiązywania umowy. W przypadku braku
opłacenia II raty składki oznacza to rozwiązanie umowy ubezpieczenia danego pojazdu za
porozumieniem stron.

II. Ubezpieczenie pojazdów lądowych od uszkodzeń i kradzieży
1. Zakres ubezpieczenia: ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności szkody polegające na
uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu i wyposażenia pojazdu w związku z ruchem i postojem, szkody
(w tym szyb, stłuczenia szyb), powstałe na skutek nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia
pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami, działania osób trzecich w tym
dewastacji, powodzi, zatopienia, piorunu, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu,
osuwania lub zapadania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego, kradzieży
pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzeniu pojazdu w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia lub kradzieży, uszkodzeniu pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był
potrzebą udzielenia pomocy medycznej.
2. Rozliczenie szkody na podstawie pełnych kosztów naprawy, bez jakichkolwiek potrąceń.
3. Zakres terytorialny – Europa, z wyłączeniem z ochrony ubezpieczeniowej ryzyk kradzieżowych na
terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii,
4. Suma ubezpieczenia wg wartości rynkowej określanej na podstawie katalogów INFO-EXPERT lub
EUROTAX
aktualnie w
dniu
przyjęcia do
ubezpieczenia
–
do
wyboru
przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub z uwagi na specyfikę pojazdów przyjmuje się do ubezpieczenia
sumy (wartości) określone dla poszczególnych pojazdów przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, dla
pojazdów fabrycznie nowych – wartość fakturowa. W ramach określonej sumy ubezpieczenia
(odpowiednio powiększonej) objęte jest ubezpieczeniem wyposażenie dodatkowe z limitem
odpowiedzialności 1 500 PLN (bez konieczności jego specyfikacji).
5. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie
(w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego okresu ubezpieczenia
ubezpieczeniowego, oraz na następne okresy zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej.
6. Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 dni od
początku tego okresu.
7. Franszyza/udziały własne: franszyza integralna nie większa niż 200,00 zł na zdarzenie, brak franszyz
redukcyjnych, bez stosowania udziałów własnych.
8. Ustala się, że nie będą wymagane zdjęcia pojazdu ani oględziny pojazdów nowozakupowanych
w przypadku pojazdów fabrycznie nowych oraz w przypadku kontynuacji ubezpieczenia danego pojazdu
u tego samego Ubezpieczyciela. Dopuszcza się również przyjęcie pojazdów do ubezpieczenia na
podstawie oświadczenia ubezpieczającego o braku uszkodzeń.
9. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 10
10. Okres ubezpieczenia. Polisy na poszczególne pojazdy wystawione będą na okresy ubezpieczeń zgodnie
z wykazem (załącznik nr 10). W przypadku zakupu przez Ubezpieczajacego nowych pojazdów przewiduje
się możliwość wyrównania okresów ubezpieczenia i włączenia ich do ubezpieczenia, celem wyrównania
okresów ubezpieczenia AC do wskazanej daty, na zasadzie pro rata temporis co do dnia . Zgłoszenie
przez Ubezpieczającego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia rejestracji.
11. Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do
okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile
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w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w związku z którym wypłacono świadczenie. Od tak
wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty
manipulacyjne.
III. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów powstałych w związku
z użytkowaniem pojazdów mechanicznych
1.

Suma ubezpieczenia - 10 000,00 PLN zł/osobę.

2.

Przedmiot ubezpieczenia /zakres ubezpieczenia – ubezpieczenie powinno objąć trwałe następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdów, a w szczególności podczas
wsiadania i wysiadania z pojazdu, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku
zatrzymania lub postoju pojazdu, podczas naprawy pojazdu, podczas załadunku i wyładunku pojazdu.

3.

Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu
świadczenie wypłacane będzie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy procent trwałego
uszczerbku na zdrowiu.

4.

Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie
(w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po uprzednim
pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia wnioskowanego, jako
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego roku ubezpieczeniowego, oraz na
następne okresy roczne zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej.

5.

Składki za pojazdy wycofywane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy będą zwracane w proporcji do
okresu ubezpieczenia, licząc 1/365 składki rocznej, za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, o ile
w okresie ubezpieczenia nie zaistniało zdarzenie, w związku z którym wypłacono świadczenie. Od tak
wyliczonej składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej nie będą potrącane koszty
manipulacyjne.

6.

Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy roczny okres ubezpieczenia, w terminie 14 dni od
początku tego okresu.

7.

Franszyza: brak

8.

Wykaz pojazdów do ubezpieczenia – Załącznik nr 9 i Załącznik nr 10

9.

Okres ubezpieczenia: 12 miesięczne okresy ubezpieczenia zgodnie z terminem ekspiracji polis
poszczególnych pojazdów – Załącznik nr 9 i Załącznik nr 10.

IV. Ubezpieczenie assistance
1. Zakres ubezpieczenia (minimalny):
Ubezpieczenie powinno obejmować w szczególności co najmniej pomoc techniczną i/lub medyczną
udzielaną kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym,
unieruchomieniem pojazdu (np. wskutek awarii, braku paliwa, kradzieży pojazdu lub jego części
uniemożliwiającej dalszą jazdę), zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego oraz chorobą
kierowcy i pasażera, polegającą na zorganizowaniu i pokryciu kosztów naprawy na miejscu zdarzenia
(z wyłączeniem kosztu zakupu części), dostarczeniu paliwa (z wyłączeniem kosztów paliwa), pokryciu
kosztów holowania, zakwaterowania lub pokrycie kosztów kontynuowania podróży (bez limitu kilometrów,
powyżej którego przysługiwałoby świadczenie). Ubezpieczenie powinno obejmować również zwrot kosztów
wynajmu pojazdu zastępczego w przypadku wypadku bądź awarii pojazdu na okres co najmniej 3 dni.
2. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Zakres terytorialny – RP,
4. Suma ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego pojazdu – 10 000,00 zł.
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5. Pojazdy nowonabywane będą objęte ubezpieczeniem na warunkach określonych w umowie
(w szczególności z zastosowaniem stawek ustalonych dla odpowiedniej kategorii pojazdu), po
uprzednim pisemnym zgłoszeniu ich do ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa – od dnia
wnioskowanego, jako dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, do końca bieżącego okresu
ubezpieczenia ubezpieczeniowego zgodnie z okresem obowiązywania umowy generalnej.
6. Płatność składki: składka płatna jednorazowo za każdy okres ubezpieczenia, I rata w terminie 14 dni od
początku tego okresu.
7. Franszyza / udziały własne: brak.
8. Okres ubezpieczenia. Polisy na poszczególne pojazdy wystawione będą na okresy ubezpieczeń zgodnie
z wykazem (Załącznik nr 10).
WYKAZ KLAUZUL DO UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH
Treść klauzuli
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we
wniosku i ogólnych/ indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
1) Klauzula zgłaszania szkód – ubezpieczenie autocasco
W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie
szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o zapis:
„Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do pierwszego dnia
roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU.”
2) Klauzula płatności składki lub rat składki – ubezpieczenie autocasco, nnw, ASS
1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 00.00 dnia wskazanego w umowie jako początek
okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4.
2. Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela uprawnia go do odstąpienia od
umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego
na piśmie do zapłaty zaległej kwoty.
3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania zapłaty składki
proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
4. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub raty składki przed początkiem okresu ubezpieczenia, do skutków
opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia ust. 1-3.
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3) Klauzula ratalna - wszystkie ubezpieczenia komunikacyjne
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia z tytułu szkody
objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający/Ubezpieczony nie może zostać zobowiązany do uregulowania pozostałej
do zapłacenia części składki w terminach i na warunkach innych, niż określone w umowie ubezpieczenia.
Jednocześnie z wypłaconego odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości
nieopłaconych rat składki.
4) Klauzula szybkiej likwidacji szkód w ubezpieczeniu AC
W przypadku szkód, których wartość szacunkowa nie przekracza 2 000 zł, Ubezpieczający/Ubezpieczony może
dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis, przy założeniu zgłoszenia szkody,
jednak bez konieczności oględzin likwidatora.
W takim przypadku dokumentami potwierdzającymi fakt powstania szkody i poniesionych strat jest:
•

zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody,

•

rachunki za naprawę lub zakup części, ewentualnie kosztorys naprawy,

•

notatka policyjna - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynów karalnych.

Załączniki do ZADANIE II:
Załącznik Nr 9 – Wykaz pojazdów - Część I – pojazdy wolnobieżne, specjalne
Załącznik nr 10 – Wykaz pojazdów – Część II – pojazdy zarejestrowane
Załącznik Nr 11 – Zaświadczenia o szkodowości.
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