Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„USŁUGA UBEZPIECZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNENGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU”
Nr referencyjny postępowania: PK/02/18
Umowy zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale brokera ubezpieczeniowego PWS
KONSTANTA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153,
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI UBEZPIECZENIA
1. W skład zamówienia wchodzą następujące ryzyka ubezpieczeniowe:
Część 1 – Ubezpieczenie majątkowe
1.1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1.2. Ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi
1.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu prowadzonej
działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia.
Część 2 – Ubezpieczenie komunikacyjne
1.4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
1.5. Ubezpieczenie auto-casco
2. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Raciborzu
ul. Kaspera Adamczyka 10
47-400 Racibórz
NIP: 639 – 00 – 01 - 529
tel. 032 4153577
e-mail sekretariat@pk-raciborz.pl
3. Termin realizacji zamówienia:
1.
Termin wykonania Zamówienia wynosi 24 miesiące
2.
Termin wykonania Zamówienia dla Części 1 obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia
31 grudnia 2020 r. i dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe:
2.1. Pierwszy Okres rozliczeniowy:
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
2.2. Drugi Okres rozliczeniowy:
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
3.
Termin wykonania Zamówienia dla Części 2 obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia
31 grudnia 2020 r. i dzieli się na dwa okresy rozliczeniowe oraz termin realizacji zgodnie z
informacją zawarta w Załączniku nr 3d SIWZ – Wykaz pojazdów
3.1. Pierwszy okres rozliczeniowy:
od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
3.2. Drugi okres rozliczeniowy:
od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
4.
Płatność składki
4.1 dla Części 1 obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i dzieli się
na dwa okresy rozliczeniowe:
Pierwszy Okres rozliczeniowy: od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rata I
Rata II
Rata III
Rata IV

płatna do dnia
płatna do dnia
płatna do dnia
płatna do dnia

31.01.2019
31.03.2019
30.06.2019
30.09.2019

Drugi Okres rozliczeniowy: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Rata I
płatna do dnia 31.01.2020
Rata II płatna do dnia 31.03.2020
Rata III płatna do dnia 30.06.2020
Rata IV płatna do dnia 30.09.2020
4.2

dla Części 2 obejmuje okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. i dzieli się
na dwa okresy rozliczeniowe oraz termin realizacji zgodnie z informacją zawarta w Załączniku
nr 3d SIWZ – Wykaz pojazdów
2.1. Pierwszy okres rozliczeniowy: od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
Płatność w czterech ratach, pierwsza 14 dni od daty rozpoczęcia się okresu ubezpieczenia danej
polisy, pozostałe raty w odstępach kwartalnych.
2.2. Drugi okres rozliczeniowy: od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Płatność w czterech ratach, pierwsza 14 dni od daty rozpoczęcia się okresu ubezpieczenia danej
polisy, pozostałe raty w odstępach kwartalnych.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sytuacji, gdy obowiązek ten określony został w
zawartej przez Zamawiającego umowie leasingu, Zamawiający zastrzega sobie możliwość opłacenia
składki za niektóre pojazdy jednorazowo w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej. Dotyczy w szczególności pojazdu stanowiących przedmiot leasingu i

ubezpieczanych przez Zamawiającego w zakresie Auto Casco
5. Miejsca ubezpieczenia:
Ul. Adamczyka 10, Racibórz
Ul. Komunalna 9, Racibórz
Pl. Targowy, Racibórz
Uwaga ogólna
6.1. Przyjmuje się, iż miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje, w których to znajduje się mienie
Zamawiającego na dzień ogłoszenia postępowania oraz każde miejsce związane z prowadzeniem
działalności przez Zamawiającego (dla ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności i posiadanego mienia).
6.3. O ile w treści Załącznika nr 5 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) Zamawiający nie wskazał
limitów odpowiedzialności Ubezpieczyciela oznacza to, iż ustanowienie jakichkolwiek limitów przez
Ubezpieczyciela jest niedopuszczalne.
7. Warunki dotyczące realizacji obowiązków z umowy:
7.1. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dokonane drogą faksową kierowane do drugiej strony
uznaje się za skuteczne i dopuszczalne. Niniejsze nie dotyczy oświadczenia woli o wypowiedzeniu
umowy, które winno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
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CZĘŚĆ 1 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE
I.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyka

Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w okresie
i miejscu ubezpieczenia w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń losowych wyraźnie nie
wyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów zawartych w
niniejszym opisie.
1. Zakres ubezpieczenia: zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. następujące ryzyka:
1.1. pożaru/ognia, dymu, sadzy,
1.2. bezpośredniego uderzenia pioruna,
1.3. przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym i pośredniego uderzenia pioruna
1.4. upadku statku powietrznego,
1.5. wybuchu/eksplozji, implozji,
1.6. wiatru o prędkości nie mniejszej niż 15,0 m/sek.,
1.7. powodzi, spływu wód po zboczach,
1.8. gradu, deszczu nawalnego,
1.9. naporu śniegu lub lodu, topnienia śnieg lub lodu zalegającego na dachach i innych elementach,
1.10. pękanie mrozowe - uszkodzenia spowodowane mrozem, polegające na pęknięciu, uszkodzeniu,
rozerwaniu: przewodów, zbiorników, spłuczek, syfonów, wodomierzy, kotłów, bojlerów; wszelkiego
typu instalacji rur dopływowych lub odpływowych (kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych),
instalacji grzewczych, instalacji tryskaczowej i/lub gaśniczej, urządzeń wodociągowych. Limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 50 000,00 PLN i dotyczy instalacji należących do
budynków.
1.11. osunięcia i zapadania się ziemi, trzęsienia ziemi, lawiny,
1.12. szkód wodociągowych, w tym także powstałych wskutek cofnięcia się cieczy w systemach
kanalizacyjnych etc., szkód spowodowanych awarią urządzeń tryskaczowych,
1.13. uderzenia pojazdu
1.14. upadku drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do
ubezpieczającego lub znajdujących się na jego terenie
1.15. huku ponaddźwiękowego,
1.16. graffiti, wandalizmu (dewastacja)
1.17. zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku powyższych zdarzeń.
2.Miejsce ubezpieczenia: zgodnie z pkt. I ppkt. 5 Opisu przedmiotu zamówienia
3.Przedmiot ubezpieczenia:

Przedmiot ubezpieczenia
Razem grupa 1

Suma ubezpieczenia
w PLN
2 380 817,30

Wartość
ubezpieczenia

System
ubezpieczenia

Księgowa brutto

Sumy stałe

Razem grupa 2

99 830,99

Księgowa brutto

Sumy stałe

Razem grupa 3

413 618,42

Księgowa brutto

Sumy stałe

Razem grupa 4

261 027,40

Księgowa brutto

Sumy stałe

Razem grupa 5

506 729,84

Księgowa brutto

Sumy stałe

Razem grupa 6

38 752,42

Księgowa brutto

Sumy stałe

Razem grupa 8

118 555,10

Księgowa brutto

Sumy stałe
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Targowisko miejskie
(własność Gminy Racibórz)
Ubezpieczenie do
16.06.2019 (*)
Zapasy materiałowe w
magazynie

3 849 980,00

Księgowa brutto

Sumy stałe

100 000,00

Wg cen nabycia

I ryzyko

Mienie nisko cenne

100 000,00

Księgowa brutto

I ryzyko

Nominalna
I ryzyko
Gotówka w kasie
5 000,00
(*)umowa na administrowanie przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Targowiskiem
Miejskim w Raciborzu kończy się 16.06.2019r., dlatego w odniesieniu do tego przedmiotu
ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa ma być udzielana w okresie od 01.01.2019 do
16.06.2019
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Limity odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku oraz dewastacji w wyniku
włamania lub jego próby na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, obowiązujące dla
wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia
Przedmiot ubezpieczenia
Wyposażenie, maszyny,
urządzenia, mienie niskocenne
Środki obrotowe
Gotówka od kradzieży z
włamaniem i rabunku w lokalu
Gotówka od rabunku w
transporcie
Koszty naprawy zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych

Suma ubezpieczenia
w PLN
50 000,00

System ubezpieczenia

20 000,00
5 000,00

I ryzyko
I ryzyko

5 000,00

I ryzyko

20 000,00

I ryzyko

I ryzyko

3. System ubezpieczenia:
3.1. Środki trwałe: sumy stałe
3.2. Środki obrotowe: I ryzyko
3.3. Gotówka: pierwsze ryzyko
4. Udziały własne:
4.1. Franszyza integralna: zniesiona
4.2. Franszyza redukcyjna: 500 zł
5. Ochroną ubezpieczeniową objęte również zostają m.in.:
5.1. szkody powstałe wskutek pośredniego działania wyładowania atmosferycznego (pośredniego
uderzenia pioruna) – limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
5.2. szkody powstałe wskutek działania silnego wiatru / huraganu - poprzez huragan rozumie się wiatr
o prędkości nie mniejszej niż 15,0 m/sek., chyba że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują prędkość
niższą. Prędkość wiatru ustala się na podstawie potwierdzenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, a w przypadku braku takiej możliwości - na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w
miejscu ubezpieczenia lub w bezpośrednim sąsiedztwie. Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty
odszkodowania, gdy huragan nie wyrządzi masowych szkód. W ramach ryzyka huraganu pokryte
zostaną również szkody spowodowane przez drzewa, krzewy, maszty inne budowle i przedmioty, linie
napowietrzne, które uszkodzą ubezpieczone mienie (w tym mienie znajdujące się na zewnątrz
budynków i budowli) na skutek działania huraganu/ wiatru,
5.3. szkody powstałe wskutek oddziaływania ciężaru śniegu/lodu na przedmiot ubezpieczenia, ale
również szkody będące następstwem zawalenia się budynków, budowli, masztów, drzew itp. na
ubezpieczone mienie w wyniku działania śniegu/lodu oraz szkody będące następstwem zalania mienia
na skutek topnienia śniegu i lodu zalegającego na dachach,
5.4. w zakresie ryzyka szkód wodnokanalizacyjnych ubezpieczeniem objęte będą szkody wynikające z
pękania (w tym mrozowego) uszkodzenia jak również awarii urządzeń wod-kan i innych posiadających
płyny, których wydostanie się spowodowało szkodę,
5.5. szkody powstałe wskutek uderzenia pojazdu w ubezpieczone mienie, za które uważa się również
uderzenie pojazdu kierowanego lub eksploatowanego przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą
ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialnością objęte będą również szkody wyrządzone w samych
pojazdach oraz ładunku przewożonym na środku transportu wewnętrznego o ile stanowią przedmiot
ubezpieczenia.
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5.6. szkody powstałe wskutek dewastacji/wandalizmu, za które uważa się rozmyślne/ nierozmyślne
(świadome lub nieświadome) zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane
przez osoby trzecie w tym pracowników nie będące w związku przyczynowym z kradzieżą, rabunkiem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie środki trwałe w tym sprzęt elektroniczny i inny bez
względu na to w jakim ubezpieczeniu został zgłoszony. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy
obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. Limit
odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym, z podlimitem:
5.000 zł dla szkód powstałych wskutek pomalowania (w tym graffiti).
5.7. szkody powstałe w urządzeniach, instalacjach i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub
elektronicznych będących własnością ubezpieczającego.
5.8. szkody powstałe w podziemnej infrastrukturze zasilającej (elektroenergetycznej – w tym linie
kablowe umiejscowione w ziemi, kanałach kablowych oraz innych wraz z niezbędną aparaturą) będące
własnością ubezpieczającego.
5.9. szkody powstałe w parkingach, drogach dojazdowych, podjazdach, chodnikach, ogrodzeniach,
bramach znajdujących się w obrębie ubezpieczonej lokalizacji,
5.10. szkody wodociągowe – pokryte będą również szkody wynikające z cofnięcia się wody lub ścieków
z urządzeń, instalacji niepublicznej sieci kanalizacyjnej.
5.11. w zakresie ubezpieczenia nie ma zastosowania wyłączenie dotyczące mienia składowanego na
zewnątrz obiektów. Mienie pozostaje ubezpieczone w zakresie pełnym.
5.12. Do Umowy (ubezpieczenia) nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności z tytułu powodzi
w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu Ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ) Prawo Wodne; Ubezpieczyciel nie zastrzega
również ochrony dla miejsc objętych ryzykiem powodzi w ostatnich 15 latach;
6. Wypłata odszkodowań - odszkodowania będą wypłacane:
6.1. dla szkód w środkach trwałych - w pełnej wysokości poniesionych i udokumentowanych kosztów
usunięcia szkody lub w wysokości kosztów zakupu, a także odbudowy zniszczonego przedmiotu
ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia
szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych, powiększonych
o koszty transportu i montażu, koszty nadzoru i dokumentację jednakże nie więcej niż suma
ubezpieczenia.
6.2. Odbudowa mienia może nastąpić w innym miejscu, niż pierwotna lokalizacja mienia lub w innej
technologii, jeżeli nowe mienie spełniać będzie zbliżone funkcje użytkowe, z tym że nowa lokalizacja
nie może znajdować się na terenie bezpośredniego zagrożenia powodzią.
6.3. W przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od
stłuczenia, należne odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty wykonania
napisów z wyłączeniem reklam, pod warunkiem, że zostały uwzględnione w sumie ubezpieczenia,
zgodnie ze wzorami istniejącymi przed powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań
niezbędnych dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu
ubezpieczenia.
6.4. Z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do
dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju.
6.5. Przy ubezpieczeniu według wartości księgowej brutto, zarówno w przypadku szkód częściowych,
jak i całkowitych, odszkodowanie jest wypłacane do wysokości wartości księgowej brutto, bez względu
na wartość odtworzeniową, bądź rzeczywistą danego środka trwałego, ale nie więcej, niż wysokość
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli automatycznego pokrycia.
6.6. Górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela w stosunku do poszczególnego środka trwałego
za powstałe w nim szkody stanowi wartość księgowa brutto danego środka trwałego, nie większa niż
zadeklarowana suma ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień Klauzuli automatycznego pokrycia.
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7. Klauzule dodatkowe
7.1. Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony wyrządził
szkodę umyślnie. W przypadku wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego odszkodowanie należy się, a Ubezpieczyciel nie może powoływać tej okoliczności jako
podstawy całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania.
Zmniejszenie wypłaty odszkodowania może nastąpić tylko w takim zakresie, w jakim umyślne
zachowanie przyczyniło się do powstania szkody lub zwiększenia rozmiaru szkody.
Za zachowanie Ubezpieczonego/Ubezpieczającego uznaje się działania Członka Organu Władz.
7.2. Klauzula automatycznego pokrycia
Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową w każdej – w tym także nowej lokalizacji każdy wzrost wartości środków trwałych, w szczególności wynikający z nabycia środka
trwałego, ujawnienia środka trwałego, przejęcia w zarządzanie (w tym przejęcia nowych lokalizacji),
zwiększenia wartości wskutek wykonywanych inwestycji, z dniem przejścia na Ubezpieczającego
ryzyka związanego z posiadaniem/zarządzaniem tymi środkami trwałymi.
Wartości przejętych w zarządzanie oraz ujawnionych środków trwałych określane będą w wartościach
brutto, za wyjątkiem wartości budynków – wg wartości odtworzeniowych, natomiast wartości
przyjętych środków trwałych w wyniku inwestycji (w tym także budynków) określane będą w
wysokości rzeczywiście poniesionych nakładów inwestycyjnych, a pochodzących z zakupu wg cen
nabycia.
Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00
PLN w trakcie danego półrocza oraz 1.000.000,00 PLN na lokalizację w ciągu roku. Ubezpieczający
zobowiązany jest zgłosić Ubezpieczycielowi w terminie do 30 dni po zakończeniu półrocznego okresu
ubezpieczenia aktualną wartość środków trwałych oraz nowe lokalizacje. Składka z tytułu zwiększenia
sumy ubezpieczenia naliczana będzie przez Ubezpieczyciela półrocznie (pod warunkiem, że wzrost
wartości środków trwałych będzie większy niż 50.000,00 PLN), z zachowaniem postanowień zawartych
w klauzuli rozliczenia składki (pro rata temporis)
Środki trwałe przestają być ubezpieczone automatycznie z chwilą przejścia własności na inną osobę
lub likwidacji środka z zastrzeżeniem sytuacji, w której mienie przekazywane jest pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi objętymi postępowaniem, w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana chyba, że strony umówiły się inaczej, o czym
poinformowano ubezpieczyciela.
Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres. Wysokość zwracanej składki
będzie liczona wg zasady określonej w klauzuli rozliczenia składki. Ubezpieczający przedstawi wykaz
środków trwałych z podaniem ich wartości, które przestały być ubezpieczone w terminie 30 dni po
zakończeniu półrocznego okresu ubezpieczenia.
7.3. Klauzula odkupienia urządzeń
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkody na
urządzeniu, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie
wypłacone będzie w wysokości ceny urządzenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych;
jeżeli wartość nowego urządzenia nie będzie wyższa od sumy ubezpieczenia odszkodowanie takie nie
będzie traktowane, jako modernizacja
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7.4. Klauzula wartości przedmiotu ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia,
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że: środki trwałe są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej
do ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia wysokości szkody i wypłaty
odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej do ubezpieczenia, bez
względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji) i zużycia technicznego, a odszkodowanie za
uszkodzone mienie będzie wypłacane do wartości deklarowanej uszkodzonego mienia.
7.5. Klauzula ograniczenia zasady proporcji przy likwidacji szkody
W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości księgowej brutto /
wartości deklarowanej nie będzie miała zastosowania zasada proporcji i z tym związane
niedoubezpieczenie.
Przy ubezpieczeniu mienia wg wartości odtworzeniowej nowej zasady proporcji nie stosuje się, gdy
wartość uszkodzonego środka nie jest wyższa niż 130% jego sumy ubezpieczenia lub gdy wartość
szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody.
7.6. Klauzula niezachowania parametrów prądu elektrycznego
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty, pozostałe mienie w
tym sprzęt elektroniczny, instalacje elektryczne od szkód spowodowanych niewłaściwym działaniem
prądu elektrycznego, w szczególności powstałych w wyniku zwarcia uszkodzenia izolacji, nadmiernego
wzrostu lub obniżenia napięcia, przegrzania, okopcenia, itp.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie
izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku
z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (oględzinami i przeglądami),
d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach,
grzejnikach, lampach itp.,
f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie
przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (oględzin i przeglądu) stosownie do
obowiązujących przepisów lub konserwacji,
g) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym: 200.000 PLN
7.7. Klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku
pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie
wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące uszkodzenie bądź
zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej
wyładowaniem atmosferycznym
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w
sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.
2. Odpowiedzialność Zakładu Ubezpieczeń istnieje o ile w miejscu ubezpieczenia zainstalowane były
wymagane zabezpieczenia odgromowe i/lub przepięciowe, przy czym warunkiem ochrony jest
posiadanie jednego z nich.
3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach
przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach;
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Limit odpowiedzialności 500 000,00 PLN
7.8. Klauzula kosztów dodatkowych
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty:
− akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowania oraz inne koszty związane z akcją ratowniczą
ubezpieczonego mienia, w tym także wynagrodzenie straży pożarnej, na podstawie
otrzymanych i opłaconych przez Ubezpieczającego rachunków, koszty ewakuacji oraz koszty
zużycia materiałów gaśniczych, przeciwpożarowych, stanowiących własność Ubezpieczonego,
wynagrodzenie służ specjalnych, podmiotów zajmujących się restytucją mienia oraz koszty
zabezpieczenia miejsca zdarzenia szkodowego poniesione przez Ubezpieczonego,
− ochroną ubezpieczeniową objęte będą również szkody spowodowane interwencją
upoważnionych służb w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a
interwencja była uzasadniona,
− koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej,
− koszty poszukiwania miejsca wycieku wody i innych mediów,
− koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie z kosztami
usunięcia zanieczyszczeń z powietrza, wody i gruntu (w tym koszty wymiany i rekultywacji),
kosztami rozbiórki i demontażu (w tym koszty usunięcia fundamentów, poza tymi, które
muszą być usunięte w celu odbudowy lub naprawy dotkniętych szkodą ubezpieczonych
obiektów),
− koszty środków użytych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie
lub zmniejszenia jej rozmiarów, chociażby środki te okazały się bezskuteczne, bez względu na
to, czy szkoda w ubezpieczonym mieniu zaistniała,
− koszty związane ze złomowaniem, usunięciem rumowiska, usunięciem, rozmontowaniem,
rozłożeniem, rozebraniem, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia,
oszalowaniem lub umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem,
− koszty transportu, cła i innych tego typu opłat,
− zwiększone koszty odtworzenia maszyn, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w
wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem a także
koszty poniesione w związku z uzyskaniem wymaganych prawem zezwoleń, zaświadczeń itp.,
które są niezbędne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przywrócenia danego
składnika mienia do pracy (np. legalizacja wag i innych urządzeń) oraz wszelkie tego typu inne
wydatki,
− koszty wynagrodzenia należnego ekspertom zewnętrznym: np. architektom, inspektorom,
inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczający zobowiązany jest zapłacić, a których
zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą
Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków; z
zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na
wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczającego; z tytułu ubezpieczenia
powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości średnich stawek
rynkowych,
− koszty napraw ekspresowych - wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty pracy w
godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz koszty frachtu
ekspresowego (z włączeniem frachtu lotniczego), koszty przejazdu techników i ekspertów.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela (dodatkowa suma ubezpieczenia w stosunku do sumy
wynikającej z umowy ubezpieczenia) w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie rozliczeniowym (w tym dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
100.000,00 PLN).
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7.9. Klauzula rzeczoznawców
Ubezpieczyciel pokrywa część poniesionych przez ubezpieczającego koniecznych i uzasadnionych
kosztów ekspertyz rzeczoznawców związanych z ustaleniem zakresu i rozmiaru – limit 50 000 PLN dla
wszystkich zdarzeń w okresie rozliczeniowym, powyższy limit dotyczy szkód objętych umową
ubezpieczenia mienia w przypadku szkody limit ten każdorazowo będzie pomniejszany o kwotę
wypłaconego odszkodowania.
7.10. Klauzula ubezpieczenia robót budowalnych, montażowych i instalacyjnych
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w związku z
prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:
- robót ziemnych,
- prac remontowo - konserwacyjnych, montażowych, naprawczych, modernizacyjnych oraz robót
budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które zgodnie z prawem budowlanym
wymagane jest pozwolenie na budowę,
pod warunkiem, że w. w. nie wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu
oraz prowadzone są przez lub na zlecenie Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w obiektach oddanych
do użytkowania/ eksploatacji.
Ochrona dla mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia oraz mienia
będącego przedmiotem w. w. robót/ prac do 1.000.000 PLN na jedno wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym.
7.11. Klauzula przewłaszczenia mienia
W razie przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na bank lub instytucję finansową, w
szczególności w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie lub umowy faktoringu, prawa z umowy
ubezpieczenia przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, bez konieczności uzyskania zgody
Ubezpieczyciela, a ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana na warunkach i w
zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczający lub nabywca
powiadomi Ubezpieczyciela o woli rozwiązania umowy ubezpieczenia, które następuje z chwilą
otrzymania zawiadomienia przez Ubezpieczyciela. Obowiązki wynikające w zawartej umowy
ubezpieczenia nie przechodzą na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia, ale obciążają Ubezpieczającego.
7.12. Klauzula przeniesienia mienia
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu również w
przypadku jego przeniesienia do innej ubezpieczonej lokalizacji, w tym także pomiędzy jednostkami
organizacyjnymi objętymi ochroną. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych
podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlanomontażowych (w tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający zobowiązany jest
udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany
miejsca ubezpieczenia. Maksymalny limit odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej
lokalizacji wynosi 200.000 PLN sumy ubezpieczenia w danej lokalizacji. Odpowiedzialność jest
warunkowana, wyposażeniem lokalizacji zgodnie z wymogami przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowych.
7.13. Klauzula rozliczenia składki
Wszelkie rozliczenia płatności wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą
oraz zwrotem składek, dokonywane będą proporcjonalnie tj. za każdy dzień ochrony
ubezpieczeniowej, o ile nie zostaną rozliczone na mocy klauzuli automatycznego pokrycia.
7.14. Klauzula warunków i taryf
Ustala się, że w przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy
ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności w okresie rozliczeniowym, zastosowanie
mieć będą warunki umowy oraz stawki ubezpieczeniowe obowiązujące w umowie
ubezpieczenia w dniu dokonywania zmiany.
7.15. Klauzula czasu ochrony
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Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie
późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli prolongacyjnej.
7.16. Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji
realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w
terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna wystarczająca do wykonania
operacji ilość środków płatniczych.
7.17. Klauzula płatności rat
W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych na dzień wypłaty odszkodowania lub żądania zapłaty
pozostałych rat;
7.18 Klauzula wypowiedzenia umowy
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia z powodu braku opłaty składki lub jej pierwszej raty składki w
terminie płatności, jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez
Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie czternastu dni od otrzymania
wezwania, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
Ubezpieczającego.
7.19 Klauzula prolongaty składki
Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o 14 (czternaście)
dni - bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia
pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności
składki ubezpieczeniowej lub raty składki.
7.20. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
Ubezpieczyciel uznaje, we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach, istniejące u
Ubezpieczonego zabezpieczenia przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony
ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, o ile zabezpieczenia przeciwpożarowe spełniają
minimalne wymagania przepisów prawa, oraz że w trakcie zdarzenia były włączone i sprawne.
Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka. W odniesieniu do
ubezpieczonego mienia zainstalowanego na stałe na zewnątrz budynku, nie mają zastosowania
postanowienia dotyczące zabezpieczenia mienia przed szkodą kradzieżową.
7.21. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na zniszczeniu lub skażeniu ubezpieczonego
mienia wskutek zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia.
7.22. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki na podstawie
decyzji wydanej przez właściwy organ lub mienie przeznaczone na złom. W stosunku do lokali czasowo
nieużytkowanych powyżej 30 dni (w budynkach zamieszkałych) mienie jest objęte ochroną
ubezpieczeniową bez względu na zapisy OWU, jeżeli jest dozorowane zgodnie z wymogami
odpowiednich przepisów prawa. Zakres ubezpieczenia obejmuje także szkody w mieniu przejściowo
wyłączonym z eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy
w użytkowaniu. Limit dla klauzuli - 500.000 zł
7.23. Klauzula likwidacji szkody
Ubezpieczający może niezwłocznie przystąpić do likwidacji szkody w przypadku, gdy likwidacja tej
szkody jest niezbędnym warunkiem zabezpieczenia mienia przed dalszą szkodą lub jest niezbędna do
normalnego funkcjonowania jednostki.
7.24. Klauzula podatku VAT
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Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że
odszkodowanie będzie wypłacane łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT, jeśli Ubezpieczający
nie może tego podatku odliczyć. Rozstrzygającym będzie pisemne oświadczenie złożone przez
Ubezpieczającego”.
7.25. Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia – suma prewencyjna
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia oraz innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, iż w ramach klauzuli
prewencyjnej roczny limit 1 000 000,00 PLN, podwyższy sumę ubezpieczenia danego składnika /
składników majątku.
7.26. Klauzula kosztów dostosowania się do zaleceń organów państwowych
Jeśli po powstaniu szkody jakakolwiek instytucja państwowa zabroni odtworzenia mienia, zezwoli na
jego odtworzenie w formie mniej korzystnej dla Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub zażąda
pewnych honorariów, czy składek jako wstępny warunek odtworzenia mienia, wówczas
Ubezpieczyciel zobowiązuje się ponadto zapłacić Ubezpieczonemu/ Ubezpieczającemu:
− różnicę między kosztem odtworzenia mienia, takim jaki Ubezpieczający/ Ubezpieczony poniósłby,
gdyby odtwarzał mienie według stanu sprzed szkody, a kosztem faktycznie poniesionym na
odbudowę,
− kosztów i strat związanych z dodatkowym przestojem lub zwiększeniem szkody, którego
przyczyną jest decyzja organów państwowych lub przepis, do stosowania którego
Ubezpieczający/ Ubezpieczony będzie zobowiązany, a który uniemożliwi lub utrudni odtwarzanie
mienia bez zbędnej zwłoki,
− wszelkie honoraria i inne opłaty niezbędne do uzyskania zgody na odbudowę ubezpieczonego
mienia,
− inne koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na dokonanie zmian
− w specyfikacji lub poniesione w związku ze zmianą planów.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w wysokości 50.000,00 zł ponad sumę ubezpieczenia, na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
7.27. Klauzula likwidacyjna w środkach niskocennych
1. Bez względu na wiek, stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka
niskocennego odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, tj. bez potrącenia umorzenia
księgowego i zużycia technicznego.
2. Górną granicą odpowiedzialności za dany środek jest wartość według ceny zakupu lub ceny
zastąpienia. Wymienione zasady obliczania odszkodowania obowiązują również w przypadku, gdy
Ubezpieczający/ Ubezpieczony odstąpi od naprawy lub odbudowy zniszczonego mienia lub
odbudowa/ naprawa nastąpi w innej lokalizacji.
3. Nie ma zastosowania instytucja niedoubezpieczenia i zasada proporcji.
7.28. Klauzula wyłączenia regresu wobec zatrudnionych
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
lub innej umowy o świadczenie usług. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela również roszczenia
przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (samozatrudnienie). Wyłączenie prawa do regresu nie ma
zastosowania w sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
7.29. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakład ubezpieczeń
obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka stłuczenia (rozbicia) szyby i inne przedmioty szklane
należące do Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego lub będące w – ich posiadaniu i stanowiące
wyposażenie budynków, lokali oraz innych pomieszczeń użytkowych.
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Ubezpieczenie nie obejmuje:
- szklanych, ceramicznych i kamiennych wykładzin podłogowych,
- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt
wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź
zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.
Ponadto ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.
Limit odpowiedzialności 10 000,00 zł

Klauzule fakultatywne – mające zastosowanie do Umowy w przypadku ich
zaakceptowania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ. Akceptacja lub brak akceptacji Klauzul fakultatywnych
wskazanych w niniejszej Sekcji będzie oceniana przez Zamawiającego i
punktowana jako kryteria oceny ofert zgodnie z postanowieniami SIWZ.
7.30 Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody - z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy
ubezpieczenia, ustala się, że w przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu
zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się możliwość bezzwłocznego dokonania napraw,
tj. bezpośrednio po szkodzie przez odpowiednio przeszkolone ekipy naprawcze Ubezpieczającego,
bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne działające na jego zlecenie. W przypadku tego rodzaju
szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia, Ubezpieczający
zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia ubezpieczycielowi dokumentacji zdjęciowej z miejsca
szkody oraz zachowania do dyspozycji ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających
wymianie.
7.31 Klauzula błędów i opuszczeń: Ubezpieczający / Ubezpieczony nie poniesie żadnych negatywnych
konsekwencji, a w szczególności Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty odszkodowania lub nie ograniczy
wysokości odszkodowania, z powodu nie dopełnienia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego lub
jego przedstawiciela obowiązku poinformowania Ubezpieczyciela o wszystkich okolicznościach
mających wpływ na ryzyko ubezpieczeniowe, w tym o okolicznościach, o które Ubezpieczyciel
zapytywał przed zawarciem Umowy, a także o zmianach takich okoliczności, jeżeli niedopełnienie
takiego obowiązku nie nastąpiło z winy umyślnej lub w wyniku celowego wprowadzenia w błąd
Ubezpieczyciela.
7.32 Klauzula likwidacji drobnych szkód
W przypadku szkody, której szacowana przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego wysokość na dzień
powstania nie przekracza 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) PLN,
Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela i za jego zgodą, do
samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając protokół oraz dokumentację fotograficzną.
Protokół powinien zawierać co najmniej: datę szkody i sporządzenia protokołu, dane osób
sporządzających protokół, przyczynę powstania szkody (jeśli jest znana), krótki opis zdarzenia, wykaz
uszkodzonego mienia.
Ponadto Zamawiający oprócz protokołu dostarczy Ubezpieczycielowi:
- protokół uszkodzeń (wykaz uszkodzeń poniesionych w związku ze zdarzeniem),
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- faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), jeśli taki dokument
będzie w posiadaniu Zamawiającego
- kosztorys naprawy,
- inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać
7.33 Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia po szkodzie.
W przypadku gdy Ubezpieczający zrezygnuje z odtworzenia mienia po szkodzie, Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie na takich zasadach jakby odtworzenie mienia nastąpiło tzn. mienie zostało
naprawione, odbudowane lub zakupione.
7.34 Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie – Z zachowaniem pozostałych nie
zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych
postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie niedotrzymania przez Ubezpieczającego lub
Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku powiadomienia
Ubezpieczyciela o zajściu zdarzenia losowego w wyznaczonym terminie, zapisane w umowie
ubezpieczenia lub owu skutki niezawiadomienia, mają zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy
niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela lub
ustalenie wysokości odszkodowania.
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II.

Ubezpieczenie pojazdów od ognia/pożaru i powodzi

Zakres ubezpieczenia pojazdów powinien obejmować szkody powstałe w wyniku:
ognia/pożaru
powodzi
W przypadku pojazdów ustala się wartość ubezpieczenia pojazdów według wartości rzeczywistej –
wartość odtworzeniowa pomniejszona o faktyczne zużycie techniczne.
Ubezpieczenie obejmuje pojazdy parkowane na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
w Raciborzu (47 – 400 Racibórz, ul. Adamczyka 10)
W ubezpieczeniu pojazdów od ognia i powodzi ma zastosowanie limit na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe – 500.000,00 zł
Franszyza redukcyjna dla ryzyka pożaru:
Franszyza redukcyjna dla ryzyka powodzi:
Franszyza integralna zniesiona.

1.000,00 zł
10% nie mniej niż 3.000,00 zł

Wartość inwentarzowa pojazdów z Gr. 7 wg wykazu KŚT – 11 323 152,13 zł.
Klauzule dodatkowe w treści jak w części I:
7.1. Klauzula reprezentantów
7.2. Klauzula automatycznego pokrycia
7.3. Klauzula odkupienia urządzeń
7.8. Klauzula kosztów dodatkowych
7.9. Klauzula rzeczoznawców
7.11. Klauzula przewłaszczenia mienia
7.13. Klauzula rozliczenia składki
7.14. Klauzula warunków i taryf
7.15. Klauzula czasu ochrony
7.16. Klauzula przelewu bankowego
7.17. Klauzula płatności rat
7.18 Klauzula wypowiedzenia umowy
7.19 Klauzula prolongaty składki
7.20. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych
7.21. Klauzula pokrycia kosztów skażenia i zanieczyszczenia
7.23. Klauzula likwidacji szkody
7.24. Klauzula podatku VAT
7.28. Klauzula wyłączenia regresu wobec zatrudnionych

Klauzule fakultatywne – mające zastosowanie do Umowy w przypadku ich zaakceptowania przez
Wykonawcę w Formularzu Oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Akceptacja lub brak
akceptacji Klauzul fakultatywnych wskazanych w niniejszej Sekcji będzie oceniana przez
Zamawiającego i punktowana jako kryteria oceny ofert zgodnie z postanowieniami SIWZ.
7.30 Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
7.31 Klauzula błędów i opuszczeń:
7.34 Klauzula nie zawiadomienia w terminie o szkodzie
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7.35 Klauzula zwiększenia limitu w ub. pojazdów od ognia / pożaru i powodzi:
Przy zachowaniu treści opisującej ubezpieczenie pojazdów od ognia i powodzi, ubezpieczyciel
deklaruje podwyższenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000,00 zł do limitu
odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym.
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III.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej oraz kontraktowej z tytułu
prowadzonej działalności, posiadanego i użytkowania mienia, administrowania mienia.

1.
1.1.
1.2.

Założenia do warunków ubezpieczenia:
Składka stała, nie podlegająca rozliczeniu po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
Definicja pracownika rozumianego jako osoba fizyczna obejmuje wszystkie możliwe formy
współpracy dopuszczone przez kodeks pracy jak i wszelkie formy umów cywilnoprawnych (np.
zlecenie, kontrakty menedżerskie). Za pracownika uznaje się także praktykanta, stażystę lub
wolontariusza, któremu Ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy.
Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną, gdy w związku z faktycznie
prowadzoną działalnością (statutową) lub posiadanym, użytkowanym, czy też
administrowanym mieniem ubezpieczający/ubezpieczony w następstwie czynu
niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) i/lub niewykonania bądź nienależytego
wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa) będzie zobowiązany, w myśl
przepisów prawa, do naprawienia szkody osobowej bądź szkody rzeczowej wyrządzonej
osobie trzeciej z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkt / wykonaną usługę.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną deliktową za szkody
związane z posiadaniem mienia i wykonywaniem zadań użyteczności publicznej.
Rodzaj szkód obejmowanych ochroną:
Szkody osobowe i rzeczowe oraz utracone korzyści, a także inne następstwa szkód osobowych
i rzeczowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za straty rzeczywiste oraz
utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a
także za inne następstwa szkód osobowych i rzeczowych, jak również obowiązek zapłaty
zadośćuczynienia.
Czasowy zakres ochrony ubezpieczeniowej:
Zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego
tytułu przed upływem terminu przedawnienia.
Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia,
zaginięcie, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia, a także powstanie czystej straty
finansowej.
Szkoda seryjna: wszystkie szkody, które powstały z tej samej przyczyny uważa się za jeden
wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz
przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. Ubezpieczyciel
odpowiada za szkodę seryjną w przypadku, gdy wypadek ubezpieczeniowy, w następstwie
którego powstała pierwsza szkoda zaszedł w okresie ubezpieczenia.
Działalność przyjęta do ubezpieczenia:
Każdy rodzaj działalności zgodnie z KRS w tym w szczególności: letnie i zimowe utrzymanie
czystości i porządku na terenie miasta, kompleksowe utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
komunikacja miejska, odbiór i transport odpadów komunalnych, administrowanie
targowiskiem miejskim, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, naprawa
pojazdów.
Suma gwarancyjna
500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym
Udziały własne.
Franszyza integralna – zniesiona
Franszyza redukcyjna – 500 zł
Dla szkód w środowisku - franszyza redukcyjna - 5% szkody, nie mniej niż 1 000 zł

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
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9.
9.1

9.2

9.3
9.4

9.5
9.6

9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

Klauzule rozszerzające zakres ochrony:
Odpowiedzialność cywilna ogólna (deliktowa, kontraktowa oraz deliktowo – kontraktowa) z
tytułu prowadzenia działalności i posiadania oraz użytkowania i administrowania mienia z
włączeniem szkód wynikłych w bieżącym okresie ubezpieczenia z usług, czynności, kontraktów
wykonanych / zawartych wcześniej. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za
szkody powstałe po wykonaniu pracy, usługi czy też kontraktu, również za szkody powstałe po
przekazaniu odbiorcy przedmiotu czynności, prac lub usług świadczonych przez
Ubezpieczającego / Ubezpieczonego wynikłe z ich wadliwego wykonania - odpowiedzialność
do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody spowodowane w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, przechowania, testowania lub
innych umów lub posiadał je bez tytułu prawnego oraz o nieuregulowanej sytuacji prawnej –
odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC pracodawcy za wypadki przy pracy - prawnej – odpowiedzialność do pełnej sumy
gwarancyjnej.
OC za szkody wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców Ubezpieczającego/
Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa regresu, za które ponosi odpowiedzialność
Ubezpieczający/Ubezpieczony - tj. szkody wyrządzone przez osoby (podmioty), którym
Ubezpieczający/Ubezpieczony powierzył wykonanie czynności prawnych lub faktycznych, bez
względu na formę prawną zawartej umowy – odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody za szkody wyrządzone wskutek przedostania się substancji niebezpiecznych do
powietrza, wody, gruntu – limit 100 tyś zł.
OC za szkody w mieniu osób trzecich w trakcie wykonywania usługi (obróbka, naprawa,
czyszczenie lub inna usługa zgodnie profilem działalności Ubezpieczonego) –
odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody wyrządzone przez pojazdy wolnobieżne nie podlegające OC obowiązkowemu odpowiedzialność do pełnej sumy gwarancyjnej.
OC za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych – odpowiedzialność do pełnej sumy
gwarancyjnej.
OC za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa – odpowiedzialność do pełnej sumy
gwarancyjnej.
OC imprez / eventów / wydarzeń w tym związanych z promowaniem schroniska nie
podlegających pod obowiązkowe ubezpieczenie organizatora imprez.
W ramach prowadzonej działalności w zakresie schroniska ochrona obejmuje również szkody
wyrządzone przez zwierzęta podlegające pod w/w jednostkę.
OC za szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania i innych instalacji.
Zakres ubezpieczenia:
 obejmuje szkody powstałe w wyniku cofnięcia się cieczy z systemów wodno kanalizacyjnych,
 obejmuje szkody w podziemnych instalacjach i urządzeniach elektrycznych, wodno kanalizacyjnych, gazowych i innych.

Klauzule dodatkowe
10.1. Klauzula reprezentantów:
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej
reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego
uważa się wyłącznie Członków Organów Spółki.
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Limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym.
10.2. Klauzula pro rata temporis
Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy, a w szczególności związane z dopłatą oraz
zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej.
10.3. Klauzula wypowiedzenia umowy
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia z powodu braku opłaty składki lub jej pierwszej raty składki w
terminie płatności, jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez
Ubezpieczyciela do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie czternastu dni od otrzymania
wezwania, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego
Ubezpieczającego.
10.4. Klauzula prolongaty zapłaty składki
Ubezpieczyciel przedłuży termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki o czternaście dni bez obciążania Ubezpieczającego ustawowymi odsetkami za zwłokę - pod warunkiem złożenia
pisemnego wniosku przez Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela, przed upływem terminu płatności
składki ubezpieczeniowej lub raty składki.
10.5. Klauzula przelewu bankowego
Za datę prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę złożenia dyspozycji
realizacji polecenia przelewu bankowego bez względu na formę (pisemna lub elektroniczna), o ile w
terminie jej realizacji na rachunku Ubezpieczającego była dostępna niezbędna ilość środków
płatniczych.
10.6. Klauzula czasu ochrony
Okres ochrony jest tożsamy z okresem ubezpieczenia mimo opłacenia składki lub jej raty w terminie
późniejszym, z zastrzeżeniem postanowień kl. wypowiedzenia umowy.

Klauzule fakultatywne – mające zastosowanie do Umowy w przypadku ich
zaakceptowania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty stanowiącym
Załącznik nr 1 do SIWZ. Akceptacja lub brak akceptacji Klauzul fakultatywnych
wskazanych w niniejszej Sekcji będzie oceniana przez Zamawiającego i
punktowana jako kryteria oceny ofert zgodnie z postanowieniami SIWZ
10.7 Klauzula okolicznościowa
Ubezpieczyciel zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności
związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i wypłacić należne
odszkodowanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne
postępowanie kończące w sprawie dotyczącej szkody.
10.8 Klauzula oględzin
Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia, iż Ubezpieczyciel dokona oględzin przedmiotu szkody niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od momentu powzięcia wiadomości o szkodzie. Po
upływie tego terminu Ubezpieczyciel nie może się powoływać na fakt braku pozostawienia miejsca
szkody bez zmiany przy likwidacji szkody.
10.9 Klauzula zaliczkowa
Ustala się z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, iż: Ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu zaliczkę na poczet likwidacji bezspornej
szkody w wysokości 50% kosztorysowej wartości szkody w terminie 14 dni od daty złożenia przez
ubezpieczonego wniosku o zaliczkę i kosztorysu.
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10.10 Klauzula rzeczoznawców
Niezależnie od zakresu ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel w każdym przypadku pokryje ponad
uzgodnioną w umowie ubezpieczenia sumę gwarancyjną konieczne i uzasadnione koszty
rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody
do limitu 300.000,00 zł. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak
zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.
IV. Szkodowość
Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o przebiegu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych
V. Dane do ubezpieczenia
Przychody netto ze sprzedaży w roku 2016:
Przychody netto ze sprzedaży w roku 2017:
Planowany przychody na 2018 r.:
Liczba pracowników:

12.945.039,18 zł
8.654.310,55 zł
9.500.000,00 zł
105
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CZĘŚĆ 2 – UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE
UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE OC, AC
1. Wymagane rodzaje pokrycia
1.1.
Postanowienia wspólne
1.1.1. Zostanie zawarta Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych na warunkach określonych w
niniejszym opisie przedmiotu Zamówienia.
1.1.2. Ubezpieczyciel zagwarantuje Ubezpieczonemu niezmienność składek w trakcie trwania
umowy ubezpieczenia.
1.1.3. Zwroty składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia odbywały się będą bez potrącenia
kosztów manipulacyjnych.
1.1.4. Polisy będą wystawiana indywidualnie na 2-3 tygodnie przed upływem terminu wznowienia
poszczególnych umów
1.1.5. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.
Z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.) ustala standardy jakościowe wszystkich istotnych cech przedmiotu
Zamówienia w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechaniczny.
1.2.
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody
powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.
1.2.1. Podstawa prawna, zakres ubezpieczenia oraz sumy gwarancyjne
Zgodnie z ustawą z dnia 23 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.).
1.2.2. Sumy gwarancyjne: Ustawowa
1.2.3. Przedmiot Ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte zostaną pojazdy mechaniczne podlegające
ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia zgodnie z wykazem (Załącznik 3d – Wykaz
pojazdów)
1.2.4.
Okres ubezpieczenia
Od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień rozpoczęcia ochrony przez
okres 12 miesięcy lub do końca okresu dla pojazdów zgłaszanych w trakcie umowy
ubezpieczenia. Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych pojazdów
mechanicznych będzie udzielana w okresie 24 miesięcy, liczonym odrębnie dla każdego
pojazdu mechanicznego, zgłoszonego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia
2020 r. i będzie dzieliła się na dwa następujące po sobie dwunastomiesięczne okresy
ubezpieczenia, odrębne dla każdego pojazdu mechanicznego
1.3. Ubezpieczenie Auto Casco
1.3.1. Przedmiot ubezpieczenia: Ubezpieczeniem objęte zostaną pojazdy mechaniczne zgodnie z w
wykazem – Załącznik 3d
1.3.2. Okres ubezpieczenia: od dnia wnioskowanego dla poszczególnego pojazdu jako dzień
rozpoczęcia ochrony przez okres 12 miesięcy lub do końca okresu dla pojazdów zgłaszanych w
trakcie umowy ubezpieczenia. Ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa dla poszczególnych
pojazdów mechanicznych będzie udzielana w okresie 24 miesięcy, liczonym odrębnie dla każdego
pojazdu mechanicznego, zgłoszonego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia
2020 r. i będzie dzieliła się na dwa następujące po sobie dwunastomiesięczne okresy
ubezpieczenia, odrębne dla każdego pojazdu mechanicznego
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1.3.3. Zakres terytorialny:
EUROPA – Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje ryzyka kradzieży pojazdu, jego części lub
wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia na terytorium Rosji, Białorusi,
Ukrainy i Mołdawii.
1.3.4. Zakres ubezpieczenia – ZAKRES PEŁNY (all risks)
Zakres pełny pokrycia ubezpieczeniowego z włączeniem szkód kradzieżowych – pojazdy opisane w
załączniku nr 3d stanowiące własność Ubezpieczającego lub użytkowane przez Ubezpieczającego na
podstawie stosownego tytułu prawnego (np. umowy leasingu)
1.3.5. Zakres ubezpieczenia all risks – obejmujący między innymi:
Uszkodzenie pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
1.3.5.1. nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem,
osobami,
zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
1.3.5.2. działania osób trzecich, w tym również włamania,
1.3.5.3. uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych w tym m.in.
powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego,
huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, gradobicia,
1.3.5.4. nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz
pojazdu;
1.3.5.5. uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą
udzielenia pomocy medycznej;
1.3.5.6. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia, z zastrzeżeniem wyłączeń,
1.3.5.7. uszkodzenia pojazdu lub jego wyposażenia w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia.
1.3.5.9. pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu
1.3.6. Postanowienia dodatkowe do umowy ubezpieczenia AC:
1.3.6.1. zniesione udziały własne, także w szkodach kradzieżowych i kolejnych – we wszystkich
szkodach
1.3.6.2. zniesiona amortyzacja dotycząca ubytku wartości części zamiennych z wyłączeniem
ogumienia
1.3.6.3. konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie – zniesiona,
1.3.6.4. franszyza redukcyjna – zniesiona, franszyza integralna – 500 zł,
1.3.6.5. rozliczenie kosztów naprawy pojazdów w oparciu o wariant: „warsztat, serwisowy”
1.3.6.6. Jeżeli rzeczywiste koszty naprawy pojazdu nie przekroczą 70% wartości pojazdu aktualnej
na dzień szkody Ubezpieczający/Ubezpieczony ma prawo wymagać likwidacji szkody jako szkody
częściowej (bez względu na zasady uznawania szkody za całkowitą).

1.4.
1.5.

WYKAZ POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO
Załącznik nr 3d do SIWZ – Wykaz pojazdów
SZKODOWOŚĆ
Załącznik nr 4 do SIWZ – Informacja o przebiegu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych
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