
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie:

1) budynków, budowli,  stałych elementów budynków i budowli, maszyn, narzędzi, urządzeń, wyposażenia,

w  tym  zamontowanych  na  stałe  w  budynkach,  sprzętu  elektronicznego  -  wyspecyfikowanych  w  załącznikach
nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9 i nr 10 do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, należących do Zakładu
Administracji  Nieruchomości  „ZAN”  Sp.  z  o.o.  oraz  powierzonych  w  administrowanie  składników  mienia
komunalnego Gminy Namysłów, Wspólnot Mieszkaniowych i innych wymienionych w załącznikach,

2) obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.

3) odpowiedzialności  cywilnej  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  i  posiadaniem mienia  przez  „ZAN”

Sp. z o.o.
4) odpowiedzialności cywilnej Wspólnot Mieszkaniowych.

1. Okres  ubezpieczenia:  36  miesięcy  (od  01.01.2020  do  31.12.2022),  przy  czym  polisy  będą  wystawiane
w okresach 12-miesięcznych.
2. Informacje do oferty ubezpieczenia:
Ubezpieczający:
Zakład Administracji Nieruchomości ,,ZAN” Sp. z o. o.
ul. Dubois 5, 46-100 Namysłów
NIP: 752-13-30-488
REGON: 531410741
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ubezpieczony:
ZAN Sp. z.o.o.; z wyjątkiem:

• budynków określonych w wykazach  nr 4, 5, 6    –   gdzie   Ubezpieczonym   będzie   Gmina   Namysłów,

NIP: 752-13-59-204; REGON 531413159; adres siedziby: 46-100 Namysłów, ul. Dubois 3.

• Wspólnot Mieszkaniowych wyszczególnionych w załączniku nr 9 do SIWZ

Wykaz lokalizacji: zgodnie z załącznikami nr od 3 do 10 do SIWZ

Liczba   osób zatrudnionych:
27 osób – umowa o pracę
2 osoby – umowa zlecenie
1 osoba – umowa o świadczenie usług

Przychód z prowadzonej działalności:
Wielkość przychodu osiągniętego w 2017 r.: 2.734.064,95 zł
Wielkość przychodu osiągniętego w 2018 r.: 2.748.268,02 zł.
Wielkość szacowanego przychodu w 2019 r.: 2.960.000,00 zł.
Wielkość szacowanego przychodu w 2020 r.: 3.100.000,00 zł.

Przebiegi szkodowe – zgodnie z załączonymi zaświadczeniami wcześniejszych Ubezpieczycieli – załączniki nr 11-12 do
SIWZ

Zabezpieczenia p.pożarowe i p.kradzieżowe:
W siedzibie  Zamawiającego: częściowo okratowane okna, drzwi z podwójnym zamkiem wielozastawkowym, system
alarmowy z powiadamianiem w miejscu odległym (czas dojazdu grupy patrolowo – interwencyjnej, zgodnie z umową o
monitoring, 10 min.), sprzęt ochrony p.poż wymagany przepisami.
Ponadto teren części wspólnot jest monitorowany całą dobę. Obecnie jest15 kamer , które  zainstalowane są
 w następujących lokalizacjach:
Rynek 1- 1 szt., Rynek 19 – 1szt., Dubois 3 – 4 szt., 3-go Maja 21 – 2szt., Obrońców Pokoju 22 – 1 szt., Pl. Wolności -
1 szt., Łączańska – 3 szt., Sejmowa 3-9 – 1 szt., 3-Maja 23-23A – 1 szt.



POSTANOWIENIA OGÓLNE MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH UBEZPIECZANYCH RYZYK

1. Każdorazowo,  jeśli  w  SIWZ  lub  innych  dokumentach  i  załącznikach  do  SIWZ  używa  się  pojęcia

Ubezpieczający,  to  rozumie się  przez nie  jednocześnie  Zamawiającego oraz Ubezpieczonych. Z kolei,  jeśli w
SIWZ lub innych dokumentach i załącznikach do SIWZ używa się pojęcia Ubezpieczyciel, to rozumie się przez nie
jednocześnie Wykonawcę.
2. Ubezpieczyciel  zobowiązuje  się  do  wystawienia  dokumentów  poświadczających  udzielenie  ochrony
ubezpieczeniowej i określających wysokość składek odrębnie w każdym okresie rozliczeniowym.
3. Dla  każdego  okresu  rozliczeniowego,  przed  wystawieniem  dokumentów  potwierdzających  udzielenie
ochrony ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia mogą zostać zweryfikowane przez Ubezpieczającego.
4. Wszelkie limity odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia  będą  miały  zastosowanie  do  każdego  okresu  rozliczeniowego  w  pełnej  wysokości  oraz  są
przewidziane na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Wszelkie limity określone w klauzulach
dodatkowych jako limity w okresie ubezpieczenia rozumie się jako limity dla okresu rozliczeniowego.
5. Składka płatna będzie w IV równych ratach w każdym z okresów rozliczeniowych.

6. W  celu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Ubezpieczyciel  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  bieżącej

obsługi, szybkiej reakcji w przypadku zaistnienia szkody i sprawnej jej likwidacji zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Na wniosek Ubezpieczającego, Ubezpieczyciel wyznaczy likwidatora dedykowanego.

7. W sytuacji, jeśli Ogólne Warunki Ubezpieczenia wyłączają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkodę

lub  przewidują  ograniczenie  wypłaty  odszkodowania  lub  też  ograniczenie  bądź  zawieszenie  ochrony
ubezpieczeniowej w związku z niedopełnieniem przez Ubezpieczającego wymienionych w OWU obowiązków, nie
będą  miały  one  zastosowania  jeśli  ich  niedopełnienie  nie  było  spowodowane  winą  umyślną  reprezentantów
Ubezpieczającego lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Niniejsze zapisy stosuje się także w
sytuacji, gdy  dojdzie  do nieprzekazania  lub przekazania  z  opóźnieniem Ubezpieczycielowi  istotnych informacji
mających związek z zawarciem i obsługą umowy ubezpieczenia.
8. Kilka  zdarzeń  szkodowych,  do  których  doszło:  z  tej  samej  przyczyny,  niezależnie  od  terminu  ich
wystąpienia,  traktuje  się  jako jedno zdarzenie ubezpieczeniowe, a  za datę  ich wystąpienia  przyjmuje się  datę
wystąpienia pierwszego zdarzenia szkodowego (szkoda seryjna). Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie
zdarzenia szkodowe w takiej serii, pod warunkiem, że pierwsze zdarzenie szkodowe wystąpiło podczas trwania
okresu ubezpieczenia: w takim przypadku ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody danej serii, nawet
po  zakończeniu  okresu  ubezpieczenia.  Jeżeli  pierwsza  szkoda  z  serii  powstała  przed  początkiem  okresu
ubezpieczenia  a  Ubezpieczony  nie  wiedział  o  niej  ani  przy  zachowaniu  należytej  staranności  nie  mógł  się
dowiedzieć uznaje się, że seria rozpoczęła się od pierwszej szkody, która powstała już w okresie ubezpieczenia
i począwszy od niej jest objęta ubezpieczeniem. Jakiekolwiek franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku
potrącane wyłącznie jednokrotnie.
9. Ubezpieczyciel  niezwłocznie powiadomi Ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej,  które wpłynie bezpośrednio do Ubezpieczyciela na podstawie art.  822 § 4 kc (tzw.
zasada actio directa) oraz o każdym odszkodowaniu i/lub zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem
z  tytułu  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej,  a  w  szczególności  przekaże  kopię  decyzji  o  wypłacie
odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.
10. Ubezpieczyciel zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

11. W  sprawach  nieuregulowanych  w  SIWZ,  załącznikach  do  SIWZ oraz  w  Ogólnych  Warunków

Ubezpieczenia zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia  11 września 2015
roku o działalności ubezpieczeniowej  i  reasekuracyjnej  oraz przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo
zamówień publicznych.
12. W sytuacji, gdy do realizacji zamówienia publicznego wybrany zostanie więcej niż jeden Ubezpieczyciel
(Koasekuracja) przyjmuje się, że:

1) Ubezpieczyciele wybiorą spośród siebie tzw. Koasekuratora Wiodącego, który będzie uprawniony przez wszystkich
Koasekuratorów do reprezentowania ich przez Ubezpieczającym zarówno podczas zawierania ubezpieczenia, jak i
obsługi zawartej umowy oraz likwidacji szkód,

2) w przypadku wystąpienia szkody i uznania zasadności roszczenia, wypłata odszkodowania będzie realizowana przez
Koasekuratora Wiodącego,

3) jeśli  gdziekolwiek  w  polisie,  Ogólnych  Warunkach  Ubezpieczenia,  specyfikacji  i  załącznikach  będzie  mowa  o
Ubezpieczycielu to w przypadku koasekuracji przez termin ten rozumie się wszystkich Koasekuratorów.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DLA WSZYSTKICH RYZYK

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1.  Przedmiot ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie od wszystkich ryzyk, stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu
lub użytkowaniu Ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego lub przez niego administrowane, ewidencjonowane
zgodnie  z  obowiązującymi  zasadami  rachunkowości  i  w  związku  z  prowadzoną  działalnością  gospodarczą,  w
szczególności takie jak:

1.1.  środki trwałe (nieruchomości oraz ruchomości) zadeklarowane przez Ubezpieczającego – ubezpieczeniu podlega mienie
bez  względu  na  stopień  zużycia  technicznego,  wiek  lub  stopień  amortyzacji,  a  w  przypadku  nieruchomości  także  te
nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni wraz z mieniem znajdującym się w tych nieruchomościach, w szczególności:

1.1.1. lokale,  budynki  wraz  z  infrastrukturą  i  urządzeniami  technicznymi  i  elementami  wykończeniowymi
stanowiącymi całość techniczną i użytkową, w tym elementy wbudowane na stałe i złączone z substancją budynku,

1.1.2. budowle m.in. ogrodzenia, bramy, płoty, drogi wewnętrzne, chodniki, altany, zbiorniki na wodę itd.,



1.1.3. obiekty małej architektury, w tym hydranty i inne instalacje zewnętrzne,
1.1.4. sieci  energetyczne i  przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu,  w szczególności:  zamontowane na

obiekcie linie kablowe, telekomunikacyjne, elektryczne, światłowodowe wraz z oprzyrządowaniem oraz linie napowietrzne,
naziemne i podziemne i ich wyposażenie, należące do Ubezpieczającego lub przez niego użytkowane,

1.1.5. sieci  kanalizacyjne,  gazowe,  wodociągowe,  deszczowe  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  związane  z
funkcjonowaniem obiektu,

1.1.6. wiaty, garaże, namioty,
1.1.7. stacje transformatorowe z przyłączami, szafy sterownicze, rozdzielnie związane z funkcjonowaniem obiektu,
1.1.8. maszyny, urządzenia, wyposażenie,
1.1.9. mienie należące do Ubezpieczającego, będące w użytkowaniu osób trzecich bez względu na miejsce ich

używania na terenie RP,
1.1.10. mienie zaliczane do mienia zabytkowego (w tym nieruchomości),
1.1.11. sprzęt  elektroniczny  stacjonarny  i  przenośny  nie  objęty  ochroną  w  sekcji  ubezpieczenia  sprzętu

elektronicznego od wszystkich ryzyk.
1.2.  niskocenne składniki majątku – drobne mienie, którego wartość (biorąc pod uwagę sposób prowadzonej ewidencji i

wyceny mienia) została umorzona; ubezpieczeniu podlega także mienie znajdujące się poza ewidencją,

2. Zakres ubezpieczenia
2.1.  Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” - ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyraźnie

wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia z zachowaniem postanowień niniejszego OPZ.
2.2.  Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub

kilku  zdarzeń  objętych  umową  ubezpieczenia  o  charakterze  nagłym,  niespodziewanym i  niezależnym od  woli
Ubezpieczającego.  Nie  stosuje  się  odmiennych  zapisów  warunków  ubezpieczenia,  w  tym  uzależniających
odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.

        Za szkodę rozumie się także zalanie, zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek
jednego  lub  kilku  zdarzeń  losowych  objętych  umową  ubezpieczenia,  jeżeli  w  wyniku  zalania,  skażenia  lub
zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji i być prawidłowo eksploatowane, bez względu na to czy
miało miejsce fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie.

2.3.  Rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
UWAGA: Uznaje się, że wyłączenia OWU Ubezpieczyciela dotyczące wskazanych poniżej rozszerzeń zakresu
ubezpieczenia nie obowiązują, natomiast zastosowane w poniższych zapisach limity odpowiedzialności nie
mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU Ubezpieczyciela nie są limitowane

2.3.1.  szyby i  inne wszelkie przedmioty od stłuczenia -  ustala się,  że Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną
ubezpieczenia  od  ryzyka  stłuczenia  (rozbicia,  pęknięcia)  szyby  i  inne  przedmioty  szklane  należące  do
Ubezpieczającego lub będące w jego posiadaniu bez względu na przyczynę powstania szkody, m.in. szyby
okienne i drzwiowe, oszklenie ścienne i dachowe, limit 20.000,00 PLN,
2.3.2. szkody w ceramicznych, kamiennych wykładzinach podłogowych, limit 20.000,00 PLN,
2.3.3. szkody powstałe w rurociągach znajdujących się poza obrębem nieruchomości,
2.3.4. nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, nieprawidłowych
spawach, pękaniu mienia: limit 50.000,00 PLN,
2.3.5.  katastrofa  budowlana –  zgodnie  z  treścią  klauzuli  wskazanej  w dalszych zapisach SIWZ:  limit  –
wartość najdroższego budynku,
2.3.6. zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych umową
ubezpieczenia,
2.3.7.  zniszczenie ubezpieczonego  mienia  wskutek  prowadzonej  akcji  ratunkowej,  wyburzania,
odgruzowywania prowadzonych w związku ze szkodą objętą ochroną ubezpieczeniową,
2.3.8.  Ubezpieczyciel  pokrywa  szkody  powstałe  w  wyniku  przewrócenia  się  drzew  lub  budowli  na
ubezpieczone mienie w następstwie zrealizowania się zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową,
2.3.9.  przepięcie - rozszerza się ochronę ubezpieczeniową o szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów
prądu  elektrycznego  tj.  zmiany  napięcia,  natężenia,  częstotliwości.  Przedstawiona  definicja  przepięcia
będzie  miała  zastosowanie  do każdej  szkody,  której  przyczyną  będą  w/w  zdarzenia.  Za  wystarczające
zabezpieczenia uznaje się zabezpieczenia zgodne z projektem: limit 250.000,00 PLN,
2.3.10.  pośrednie  uderzenie  pioruna  -  rozszerza  się  ochronę  ubezpieczeniową  o  szkody   powstałe
bezpośrednio  lub pośrednio  w wyniku wyładowania  atmosferycznego (w tym spowodowane uderzeniem
pioruna). Przedstawiona definicja będzie miała zastosowanie do każdej szkody, której przyczyną będą w/w
zdarzenia. Za wystarczające zabezpieczenia uznaje się zabezpieczenia zgodne z projektem,
2.3.11. szkody powstałe na skutek dewastacji/wandalizmu, rozumianej jako zniszczenie, bądź uszkodzenie
mienia przez znanego lub nieznanego sprawcę,  o ile szkoda nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową w
ramach  innego  ubezpieczonego  ryzyka  (np.  pożar)  –  limit:  100.000,00  PLN.  Ustala  się  podlimit
odpowiedzialności  dla  ryzyka grafitti,  pomalowania  powierzchni  w  wysokości  20.000,00 PLN na  jedno i
wszystkie zdarzenia,
2.3.12.  koszty  naprawy  zabezpieczeń  -  Ubezpieczyciel  pokryje  koszty  naprawy  systemów  i  urządzeń
zabezpieczających: drzwi i okna, zamki, ściany, systemy alarmowe itp. niezależnie od przyczyny powstania
tych uszkodzeń, o  ile  miały  one związek  z  zaistniałą  szkodą  objętą  ochroną  ubezpieczeniową.  Limit  w
wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
2.3.13.  szkody  powstałe  wskutek  uderzenia  pojazdu  w  ubezpieczone  mienie,  w tym pojazdu  własnego
(należącego do Ubezpieczającego) lub kierowanego  przez Ubezpieczającego lub osobę, za którą ponosi on
odpowiedzialność,
2.3.14.  Ubezpieczyciel pokryje dodatkowe koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych stropów, ścian,
podłóg,  drzwi,  zamków,  okien,  szyb,  żaluzji  i  innych  elementów  uszkodzonych  wskutek  dokonanej  lub



usiłowanej kradzieży z włamaniem, a także koszty wymiany kluczy lub nabycia nowych szaf pancernych w
związku  z  utratą  kluczy.  Limit  w  wysokości  100.000  zł  na  jeden  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie
ubezpieczenia,
2.3.15. ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody wynikłe z obfitych opadów śniegu, które spowodują
uszkodzenie konstrukcji budynku od ciężaru śniegu lub lodu oraz zalanie wynikłe z szybkiego topnienia mas
śniegu,  zakresem ochrony objęte  jest  również  zawalenie się  pod wpływem ciężaru  śniegu,  lodu mienia
sąsiedniego na mienie ubezpieczone,
2.3.16.  zakresem  ubezpieczenia  zostają  objęte  szkody  wodociągowe  polegające  na  bezpośrednim  i
pośrednim  działaniu  wody,  pary  lub  innych  cieczy,  w  wyniku  m.in.:  awarii  przewodów,  zbiorników  lub
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji
(w tym powstała wskutek ich zamarznięcia), zalania przez osoby trzecie; pozostawienia otwartych kranów
lub innych zaworów w w/w urządzeniach; cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnych;
samoczynnego uruchomienia się  instalacji  tryskaczowych,  zraszaczowych lub innej instalacji  gaśniczej  z
innych przyczyn niż  wskutek pożaru.  W ramach tej  klauzuli  Ubezpieczyciel  pokrywa również  poniesione
przez Ubezpieczonego koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia  lub rozerwania przewodów lub
urządzeń  stanowiących własność  lub będących we władaniu  Ubezpieczonego,  łącznie  z  kosztami  robót
pomocniczych związanych z ich naprawą (w tym rozmrożeniem). Dodatkowo ryzyko szkód wodociągowych
obejmuje szkody w samych przewodach i urządzeniach,
2.3.17.  ubezpieczenie obejmuje koszty odbudowy powierzchni parkingów, placów, jezdni oraz podobnych
powierzchni sąsiadujących z budynkiem lub budowlą i znajdujących się w ubezpieczonej lokalizacji, za które
Ubezpieczający jest odpowiedzialny, a wynikające ze szkody objętej umową ubezpieczenia,
2.3.18. szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas prowadzenia prac/robót
związanych  m.in.  z  budową  bądź  montażem,  przebudową  lub  wznoszeniem,  remontem,  naprawą  lub
konserwacją,  itp.  oraz związanymi z tym próbami i  testami,  zarówno w mieniu,  na którym bezpośrednio
prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie
otaczające).  Niniejsze  postanowienie  dotyczy  również  prac/robót  budowlanych,  na  które  konieczne  jest
uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  oraz  robót  ziemnych.  Mienie  nowe,  będące  przedmiotem  prac/robót
podlega  ochronie  ubezpieczeniowej  do  limitu  odpowiedzialności  500.000,00  PLN  na  jedno  i  wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia, mienie istniejące do wartości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia,
2.3.19.  udokumentowane  poniesione  koszty:  zapobieżenia  szkodzie  w  przypadku  bezpośredniego
zagrożenia przez zaistniałe zdarzenie losowe; związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą
mienia, mające na celu niedopuszczenie do powstania lub zwiększenia szkody; uprzątnięcia pozostałości po
szkodzie,  łącznie  z kosztami  rozbiórki  i  demontażu  części  niezdatnych  do  użytku,  koszty  utylizacji,
oczyszczania z sadzy, osadów i innych zanieczyszczeń mienia pośrednio dotkniętego szkodą,
2.3.20.  koszty  utraty  mediów  takich  jak  woda,  energia,  gaz  i  innych  wskutek  zaistniałej  szkody  (limit
50.000,00 PLN),
2.3.21.  ubezpieczenie kosztów ekspertyz rzeczoznawców - Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty
związane  z  wykonaniem  zewnętrznych  ekspertyz  w  celu  ustalenia  wysokości  szkody.  Koszty  te  będą
pokrywane do 50.000,00 PLN.

2.4. Jeżeli OWU stosowane przez Ubezpieczyciela:
2.4.1. Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu,
to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania
szkody I  tylko  jeżeli  Ubezpieczający/  Ubezpieczony  o  tym stanie  wiedział  lub  z  zachowaniem należytej
staranności  powinien  był  wiedzieć.  Nie  dotyczy  to  szkód  w  mieniu  znajdującym  się  w  najmowanych
obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
nie należało dbanie o stan techniczny dachu.
2.4.2. Przewidują wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi w mieniu znajdującym
się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią lub historycznego wystąpienia powodzi w miejscu
ubezpieczenia - to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.
2.4.3.  Zawierają  ograniczenie,  bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych i
ogrodzeniach - to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.
2.4.4.  Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach
elektronicznych,  bądź  instalacjach  lub sieciach elektrycznych -  to nie  będą  miały  one  zastosowania  na
potrzeby niniejszej Umowy.
2.4.5. Przewidują wyłączenie odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień – to nie będą
miały one zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.
2.4.6.  Zawierają  postanowienia  dotyczące  zabezpieczeń  –  to  nie  będą  one  miały  zastosowania  dla
oznakowania  pionowego  i  tablic  informacyjnych  –  ich  kradzież  w  całości  nie  jest  możliwa  bez  użycia
odpowiedniego sprzętu.

3. Miejsce ubezpieczenia
Ubezpieczeniu podlega mienie znajdujące się w dowolnym miejscu na terytorium RP, w szczególności we wszystkich
lokalizacjach  należących  do  Ubezpieczającego  oraz  przez  Niego  użytkowanych  lub  administrowanych  wskazanych
w załącznikach nr 3-9 do SIWZ

4. Wartość szkody / system ubezpieczenia
4.1.  budynki  i  budowle –  wypłata  odszkodowania  nastąpi  według wartości  kosztów remontu lub odbudowy w tym

samym  miejscu,  z  uwzględnieniem  dotychczasowych  wymiarów,  konstrukcji  i  materiałów  wraz  z  kosztami
transportu, montażu i demontażu, bez względu na stopień zużycia technicznego, wiek lub stopień amortyzacji, a w
przypadku nieruchomości także te nieużytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni: ubezpieczenie według wartości



odtworzeniowej lub według wartości ewidencyjnej brutto, sumy stałe,
4.2.  maszyny, urządzenia i wyposażenie – wypłata odszkodowania nastąpi według wartości kosztów zakupu, naprawy

lub remontu z uwzględnieniem dotychczasowych parametrów wraz z kosztami transportu, montażu i demontażu,
bez  względu  na  stopień  zużycia  technicznego,  wiek  lub  stopień  amortyzacji,  ubezpieczenie  według  wartości
odtworzeniowej lub według wartości ewidencyjnej brutto, sumy stałe,

4.3. dokumenty – wszelkie koszty odtworzenia, pierwsze ryzyko.

Jeżeli Ubezpieczający nie podjął  się odbudowy lub remontu mienia wypłata odszkodowania nie będzie uwzględniała
potrącenia stopnia zużycia technicznego, czyli odszkodowanie będzie wypłacone tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub
odbudowa mienia zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

Rozmiar szkody zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub
sprzedaży.

Wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia wypłaty odszkodowania.

Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

5.1.  Główne sumy ubezpieczenia

„ZAN” Sp. z o.o.

Lp. Nazwa Wartość System
ubezpieczenia

1
Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o. – Aport – zgodnie z załącznikiem
nr 3

13.207.858,96 PLN Sumy stałe

2
Nieruchomość przy ul. Pułaskiego 3b stanowiąca własność „ZAN”
Sp. z o.o. – zgodnie z załącznikiem nr 7

875.832,00 PLN Sumy stałe

3 Pustostany – zgodnie z załącznikiem nr 8 549.784,00 PLN Sumy stałe

4 Sprzęt elektroniczny – załącznik Nr 10 106.404,84 zł sumy stałe

5 Plac zabaw 12.926,20 Pierwsze ryzko

6 Kotły gazowe 150.756,39 zł Pierwsze ryzyko

7 Kotły c.o. 4.782,80 zł Pierwsze ryzyko

Gmina Namysłów

Lp. Nazwa Wartość
System

ubezpieczenia

1
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Namysłów – zgodnie
z załącznikami nr 4, 5, 6

5.093.116,02 PLN Sumy stałe

Wspólnoty Mieszkaniowe

Lp. Nazwa Wartość
System

ubezpieczenia

1
Budynki  Wspólnot  Mieszkaniowych  zarządzanych  przez  „ZAN”
Sp. z o.o. – zgodnie z załącznikiem nr 9

103.361.657,00 zł Sumy stałe

2 Szlaban mechaniczny przy ul. B. Chrobrego 8-10 14.083,50 zł Pierwsze ryzyko

3 Wiata śmietnikowa przy ul. B. Chrobrego 8-10 7.950,00 zł  Pierwsze ryzyko

4 Szlaban mechaniczny przy ul. Rynek 7-7a 8.000,00 zł Pierwsze ryzyko

5.2.   Limity  wskazane  w  punkcie  2.3.  oraz  klauzulach  dodatkowych  (pkt.  7)  mają  zastosowanie  odrębnie  dla  każdej
nieruchomości z wyłączeniem:

5.2.1. pustostanów zgodnie z załącznikiem nr 8 (ubezpieczanych wspólnie jedną polisą)

5.2.2. nieruchomości Gminy Namysłów (placu targowego) zgodnie z załącznikiem nr 5 (ubezpieczanych wspólnie jedną

polisą)
Dla każdej z grup nieruchomości wskazanych w pkt. 5.2.1. oraz 5.2.2. stosuje się limity wspólne

5.3.   limity  odpowiedzialności  dla  ryzyk  kradzieży  z  włamaniem  i  rabunku:  20%  sum  ubezpieczenia  przyjętych  dla
poszczególnych  rodzajów  mienia  od  zdarzeń  losowych.  W  przypadku  kradzieży  gotówki  ze  schowka  i/lub  transportu
obowiązuje limit: 10.000 PLN



5.4.   w ubezpieczeniu mienia nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania, chyba że mienie
ubezpieczone jest w systemie pierwszego ryzyka lub limit odpowiedzialności określono na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia  

6. Franszyza / udział własny
6.1.  Dla całego zakresu ubezpieczenia obowiązuje franszyza integralna w wysokości 400,00 PLN (przy czym dla ubezpieczenia

szyb franszyza integralna wynosi 100,00 PLN), z wyjątkiem klauzul dodatkowych, gdzie możliwe jest zastosowanie innej
franszyzy.

6.2.  Brak franszyz redukcyjnych.
6.3.  Brak udziałów własnych.

7. Klauzule dodatkowe obligatoryjne

Klauzula braku regresu 
do osób za które 
Ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność

Zgodnie z niniejszą klauzulą, strony umowy uzgodniły, iż na Ubezpieczyciela nie przechodzą
roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony
ponoszą  odpowiedzialność  (podwykonawców)  jak  za  działalność  własną  wynikającą
z przepisów prawa cywilnego, a w szczególności wynikające z art 828 Kodeksu Cywilnego.

Klauzula braku regresu 
do pracowników 
Ubezpieczającego

Zgodnie z niniejszą klauzulą, strony umowy uzgodniły, iż na Ubezpieczyciela nie przechodzą
roszczenia Ubezpieczającego przeciwko pracownikom Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego
wynikające z przepisów prawa cywilnego, a w szczególności wynikające z art 828 Kodeksu
Cywilnego za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie.

Klauzula braku regresu 
do spółek powiązanych

Z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych
warunków  ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że
Ubezpieczyciel odstąpi od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy Ubezpieczony lub
sprawca  szkody  mają  przynajmniej  jednego  wspólnego  udziałowca  lub  występują
bezpośrednie  lub  pośrednie  powiązania  pomiędzy  tymi  podmiotami,  w  tym  powiązania
kapitałowe.

Klauzula 
automatycznego 
pokrycia nowo nabytego
mienia

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości mienia
w  okresie  ubezpieczenia  m.in.  z  nabycia,  modernizacji,  remontu  lub  poniesionych
nakładów  adaptacyjnych/inwestycyjnych.  Ochrona  ubezpieczeniowa  rozpoczyna  się  z
chwilą przejścia na Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego ryzyka związanego ze wzrostem
wartości  tego mienia.  Rozliczenie składki  nastąpi  w przeciągu 45 dni  od  zakończenia
okresu ubezpieczenia.  Składka zostanie  naliczona od zmiany wartości,  która  zostanie
przemnożona przez 1/2 stawki obowiązującej w trakcie okresu ubezpieczenia, przy czym
odstępuje  się  od  obowiązku  rozliczenia  składki  jeżeli  wzrost  wartości  mienia  nie
przekroczył 1.000.000,00 PLN. Limit 25% sumy ubezpieczenia zadeklarowanej w danym
okresie ubezpieczenia.

Klauzula 
automatycznego 
pokrycia dla każdej 
nowej lokalizacji

Zgodnie z niniejszą  klauzulą  strony umowy uzgodniły,  iż każda nowa lokalizacja firmy oraz
miejsca prowadzenia prac kontraktowych i inwestycji na terenie RP, są automatycznie objęte
ochroną  ubezpieczeniową,  bez  konieczności  zgłaszania  tego  faktu  Ubezpieczycielowi pod
warunkiem  spełnienia  wymogów  dotyczących  zabezpieczeń  określonych  w  OPZ,  OWU  i
umowie ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie podczas targów,
wystaw, imprez oraz wysłane do miejsca naprawy/ remontu.  Limit w wysokości 2.000.000,00
PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula reprezentantów Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych
warunków  ubezpieczenia  strony  uzgodniły,  że  Zakład  Ubezpieczeń  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  wskutek  winy  umyślnej  lub  rażącego  niedbalstwa
wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się osoby lub organ wieloosobowy (Zarząd, Dyrekcję), które zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  lub  statutem  uprawnione  są  do  zarządzania  ubezpieczoną
jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących
reprezentantami Ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność.

Klauzula zniesienia 
niedoubezpieczenia

Strony  postanawiają,  że  zasada  proporcji  nie  będzie  miała  zastosowania,  jeżeli  wysokość
szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia.

Klauzula Leeway'a Strony postanawiają,  że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana
tylko w przypadku mienia, którego wartość  w momencie powstania szkody będzie wyższa niż
130% sumy ubezpieczenia.

Klauzula zbiegu 
roszczeń

Ubezpieczyciel  nie  ma  prawa  odmówić  likwidacji  szkody  i  wypłaty  odszkodowania
w przypadku, gdy roszczenie w powstałej  szkodzie może być  skierowane do osób trzecich
oraz gdy odszkodowanie przysługuje z obowiązkowych umów ubezpieczenia, zawartych przez
osoby trzecie.

Klauzula 
niezawiadomienia w 
terminie o szkodzie - 14 

Z  zachowaniem  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych  warunków
ubezpieczenia  oraz  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że  skutkiem
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w ustalonym umową  terminie (14 dni),  może



dni być  jedynie zmniejszenie odszkodowania,  tylko i wyłącznie w sytuacji,  jeżeli  do naruszenia
tego  obowiązku  doszło  z  winy  umyślnej,  a  naruszenie  to  przyczyniło  się  do  zwiększenia
szkody.

Klauzula zwrotu składki W  przypadku  wypowiedzenia  umowy  ubezpieczenia  przez  Ubezpieczającego  lub
Ubezpieczonego  Ubezpieczyciel  zwróci  składkę  za  niewykorzystany  okres  ubezpieczenia
proporcjonalnie za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Klauzula 
automatycznego 
doubezpieczenia do 
sumy

Ustala  się,  że  w  przypadku  wypłaty  odszkodowania  suma  ubezpieczenia  odnawia  się
automatycznie do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie. Ubezpieczający będzie
zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odnowienia sumy
ubezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  wystawienia  przez  Ubezpieczyciela  stosownych
dokumentów.

Klauzula zaliczki na 
poczet odszkodowania

Ubezpieczyciel wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 50% kwoty bezspornej
w  ciągu  14  dni  od  daty  przedstawienia  dokumentacji  niezbędnej  do  potwierdzenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Klauzula likwidacji w 
ciągu 3 dni roboczych

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin miejsca wystąpienia szkody w ciągu 3
dni  roboczych  licząc  od  momentu  jej  zgłoszenia.  Ubezpieczyciel  przedstawi  pełną  listę
dokumentów wymaganych do prawidłowego oszacowania i pełnej likwidacji szkody najpóźniej
w  ciągu  7  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia  szkody.  W  przypadku  szkód  spowodowanych
kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem, Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał terminu wypłaty
odszkodowania  od  wykrycia  sprawcy  lub  postanowienia  o  umorzeniu  postępowania  w
przypadku  gdy  zgłoszone  roszczenie  będzie  wskazywało  na  odpowiedzialność
Ubezpieczyciela. W przypadku braku oględzin w/w terminie Ubezpieczający może przystąpić
do samodzielnej likwidacji szkody.

Klauzula samolikwidacji 
szkód drobnych

Ubezpieczający po zawiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić natychmiast
do usuwania skutków szkody i likwidacji, sporządzając we własnym zakresie protokół szkody i
dokumentację zdjęciową. Klauzula dotyczy szkód do wysokości 10.000,00 PLN.

Klauzula powiadomienia
o szkodzie i przebiegu 
czynności 
likwidacyjnych oraz 
wypłacie 
odszkodowania

Ubezpieczyciel  zobowiązuje  się  do  informowania  brokera  o  przebiegu  czynności
likwidacyjnych  zgłoszonych przez  Ubezpieczającego szkód  oraz  o  zakończeniu  likwidacji  i
terminach wypłaty odszkodowań.

Klauzula rozstrzygania 
sporów

Spory  wynikające  z  umów  ubezpieczenia  rozpatrują  sądy  właściwe  dla  siedziby
Ubezpieczającego.

Klauzula 
przewłaszczenia mienia

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana w przypadku przeniesienia własności mienia na
bank, lub inny podmiot – jako zabezpieczenie wierzytelności.

Klauzula płatności rat W przypadku  wypłaty  odszkodowania  Ubezpieczyciel  nie  jest  uprawniony  do  potrącania  z
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni 
ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy, limit: 20% wysokości szkody, nie więcej niż 200.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula poszukiwania Z  zachowaniem  pozostałych  warunków  ubezpieczenia  włącza  się  do  zakresu  ochrony
ubezpieczeniowej dodatkowe koszty poszukiwania miejsca powstania uszkodzenia, awarii lub
wycieku z instalacji wod. – kan., i ich usunięcia, limit: 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula wartości 
księgowej brutto

Z  zastrzeżeniem  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy
ubezpieczenia  uzgodniono,  że  w  przypadku,  gdy  podstawa  szacowania  zadeklarowana
została  wg  wartości  księgowej  brutto,  odszkodowanie  wypłacone  jest  według  wartości
księgowej brutto bez względu na stopień  umorzenia.  Oznacza to,  że Ubezpieczyciel   przy
wypłacie  odszkodowania  nie  będzie  stosował  żadnych  potrąceń  z  tytułu  amortyzacji  lub
zużycia mienia objętego ochroną.

Klauzula zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i 
przeciw kradzieżowych

Ubezpieczyciel oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
uznaje za wystarczający do czasu przeprowadzenia inspekcji w ubezpieczonych lokalizacjach.
Jeżeli  w wyniku przeprowadzenia inspekcji  zostaną  stwierdzone braki w zabezpieczeniach,
Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni.
Jeżeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel
może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak przedmiotowych zabezpieczeń miał wpływ
na powstanie szkody lub jej rozmiar.  Po przeprowadzeniu inspekcji Zakład Ubezpieczeń nie
będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które określone są w OWU jako
minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Klauzula czasu ochrony Brak wpłaty składki lub którejkolwiek jej raty w terminie określonym w umowie ubezpieczenia,
nie  powoduje  ustania  lub  wygaśnięcia  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela,  a  także  nie



powoduje  rozwiązania  umowy  ubezpieczenia.  W  przypadku  nieopłacenia  składki  lub  jej
pierwszej  raty  w  terminie  przewidzianym w umowie  ubezpieczenia,  Ubezpieczyciel  wzywa
Ubezpieczającego  na  piśmie  do  zapłaty  składki  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania
wezwania.   W  przypadku  braku  zapłaty  kolejnej  raty  składki,  Ubezpieczyciel  wyznacza
dodatkowy,  14-dniowy termin  do  zapłaty  raty  liczony  od  dnia  otrzymania  wezwania  przez
Ubezpieczającego.

Klauzula ubezpieczenia 
ogrodzenia i bram 
wjazdowych oraz 
elementów 
zamontowanych na 
zewnątrz budynków

Z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejsza  klauzulą  postanowień  umowy
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się ze ochroną ubezpieczeniową
objęte jest ogrodzenie wraz z bramami wjazdowymi oraz elementy zamontowane na zewnątrz
budynków.  Limit  w  wysokości  50.000,00  PLN  na  jeden  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie
ubezpieczenia.

Klauzula 
okolicznościowa

Ubezpieczyciel  zobowiązany  jest  samodzielnie  prowadzić  postępowanie  zmierzające  do
wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą  (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie
sprawcy) i wypłacić  należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne
postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

Klauzula ubezpieczenia 
mienia poza ewidencją

Ochrona  ubezpieczeniowa  zostaje  rozszerzona  o  szkody  w  mieniu  pozostającym  poza
ewidencją. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe wskutek zdarzeń losowych. Limit
odpowiedzialności  w  ramach  niniejszej  klauzuli  wynosi  20.000,00  PLN  ponad  sumę
ubezpieczenia.

Wyrównanie sum 
ubezpieczenia

Jeżeli suma ubezpieczenia poszczególnych pozycji jest wyższa niż ich wartość, nadwyżkowe
udziały sum są rozdzielane na te pozycje, przy których istnieje niedoubezpieczenie, lub przy
których  suma  ubezpieczenia  z  powodu  powstałych  nakładów  na  zapobieżenie  lub
zmniejszenie  szkody  nie  wystarcza.  Limit  500.000,00  PLN  i  nie  więcej  niż  20% wartości
uszkodzonego mienia.

Klauzula zachowania 
warunków w trakcie 
trwania ochrony 
ubezpieczeniowej

Zgodnie  z  niniejszą  klauzulą,  strony  umowy  uzgodniły,  że  w  trakcie  trwania  ochrony
ubezpieczeniowej Klient ma prawo zgłosić wzrost wartości mienia, a Ubezpieczyciel przyjmie
je  do ochrony na warunkach trwającej  umowy ubezpieczenia i  zachowaniem tych samych
stawek  przeliczonych  pro  rata  temporis  do  końca  trwania  umowy  ubezpieczenia.
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie
pierwszego ryzyka oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.

Klauzula odtworzenia 
mienia w dowolnej 
lokalizacji

W  przypadku  szkody  objętej  ochroną  ubezpieczeniową,  Ubezpieczający  ma  prawo  do
wskazania  dowolnie  wybranej  przez  siebie  lokalizacji  na  terenie  RP,  w  której  nastąpi
odtworzenie zniszczonego w wyniku szkody mienia

Klauzula przeoczenia Jeżeli  Ubezpieczony/  Ubezpieczający  na  skutek  błędu  lub  przeoczenia  nie  przekaże
Ubezpieczycielowi  lub  brokerowi  istotnych  informacji  mających  związek  z  umową
ubezpieczenia,  a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania
informacji  nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani
jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych.

Usuwanie Gniazd Ubezpieczenie obejmuje koszt usuwania gniazd ptaków i owadów z ubezpieczonej lokalizacji.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tego tytułu ograniczona jest do limitu odpowiedzialności
10.000,00 PLN.

Klauzula  prac 
porządkowych

W przypadku zaistnienia szkody, której szacunkowa wartość  nie przekracza 20.000,00 PLN
Ubezpieczający  w  celu  uniknięcia  zakłóceń  w  pracy  może  niezwłocznie  rozpocząć  prace
porządkowe  i  naprawcze,  z  zastrzeżeniem  iż  wykona  dokumentację  zdjęciową  szkody,
sporządzi protokół szkody i powiadomi faksem lub telefonicznie Ubezpieczyciela.

Klauzula mienia 
przejmowanego

W przypadku istnienia pozostałości po szkodzie, które mogą być przeznaczone do dalszego
użytku, przeróbki lub sprzedaży, na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel zobowiązany
jest przejąć te pozostałości i wypłacić odszkodowanie w pełnej wysokości.

Klauzula utrzymania 
ochrony dla lokalizacji 
nieczynnych

Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  umowy
ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną  majątek w nieczynnych lokalizacjach bez względu na
przyczynę zaprzestania w nich prowadzonej działalności.

Klauzula dymu i sadzy Ubezpieczyciel  ponosi  odpowiedzialność  za  szkody  polegające  na  przypaleniu  i osmoleniu
nawet jeżeli nie było ognia.

Klauzula 
doubezpieczenia

Z  zachowaniem  pozostałych  postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  na  mocy
niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie pobierał składkę proporcjonalnie do okresu udzielanej
ochrony,  w przypadku ubezpieczeń  krótkoterminowych składka będzie naliczona zgodnie z
zasadą: liczba dni * stawka/365 dni, nie będzie też miała zastosowania składka minimalna.

Klauzula odtworzenia 
dokumentów i danych w
archiwum

Ubezpieczeniem objęte  są  poniesione przez  Ubezpieczającego/Ubezpieczonych  niezbędne
koszty  związane  z  odtworzeniem  dokumentów  zniszczonych  w  wyniku  zaistnienia
ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia. Całkowita wartość odszkodowania



zostaje  ograniczona  do  kosztów  ponownej  archiwizacji,  przez  które  należy  rozumieć
wykonanie kopii z dokumentów źródłowych, opisanie dokumentów, przepakowanie, nadanie
sygnatur i wpisanie dokumentów do systemu komputerowego.

Władze Publiczne Ubezpieczenie obejmuje  dodatkowe koszty  przywrócenia ubezpieczonego mienia  do stanu
sprzed szkody objętej umową ubezpieczenia wymagane jakimikolwiek przepisami wydanymi
przez  uprawnione  do  tego  władze  publiczne,  przepisami  wspólnotowymi  lub  jakimikolwiek
przepisami prawa miejscowego, do wysokości 15% łącznej sumy.

Czyszczenie Odpływów Ubezpieczenie obejmuje wydatki konieczne i uzasadnione poniesione przez Ubezpieczonego
w zakresie oczyszczenia i/lub naprawy odpływów, ścieków, kanałów i tym podobnych urządzeń
służących do odprowadzania wody lub ścieków, za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny i
powstały w konsekwencji szkody objętej umową ubezpieczenia.

Rewitalizacja Gruntów Ubezpieczenie obejmuje konieczne i uzasadnione wydatki poniesione przez Ubezpieczonego
w  celu  przywrócenia  powierzchni  przeznaczanych  na  cele  rekreacyjne  znajdujące  się  w
ramach  ubezpieczonej  lokalizacji,  w  których  powstała  szkoda  na  skutek  akcji  ratowniczej
prowadzonej  przez  Straż  Pożarną  lub  jakiekolwiek  inne  służby  ratunkowe,  o  ile  ta  akcja
ratunkowa  dotyczyła  ubezpieczonego  mienia,  w którym  wystąpiła  szkoda  spowodowana
ubezpieczonym zdarzeniem.

Media Ubezpieczone mienie obejmuje linie energetyczne i/lub telekomunikacyjne, w tym m.in. 
przewody, słupy, maszty, stacje elektroenergetyczne i transformatorowe oraz inne budowle 
pomocnicze, rury wodociągowe i liczniki wody, systemy ściekowe, gazociągowe lub 
dostarczające parę wodną lub czynniki chłodnicze oraz podobne systemy lub urządzenia wraz 
z ich akcesoriami, za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny. Limit w wysokości 300.000,00 
PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Przypadkowe 
Uruchomienie Urządzeń 
Przeciwpożarowych

Ubezpieczenie obejmuje koszt ponownego napełnienia urządzeń ppoż. substancją 
gaśniczą spowodowany przypadkowym wydostaniem się substancji gaśniczej z urządzeń 
ppoż. stanowiących część Ubezpieczonego mienia w takim zakresie w jakim taki koszt nie
podlega zwrotowi od podmiotów zajmujących się konserwacją takich urządzeń. Limit w 
wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula ubezpieczenia 
mienia w transporcie na 
terenie zakładu

Ubezpieczenie  obejmuje  szkody  powstałe  w  ubezpieczonym  mieniu  podczas  jego
przenoszenia,  transportu  lub  przewożenia  w  ramach  jednej  lokalizacji,  a  także  pomiędzy
lokalizacjami, w których Ubezpieczający prowadzi działalność. Zakres ubezpieczenia obejmuje
szkody spowodowane zdarzeniem losowym, kradzieżą, rabunkiem, wskutek wypadku środka
transportu,  wskutek  wyładunku  lub  załadunku,  kradzieżą  środka  transportu  oraz  szkody
wynikłe z upuszczenia mienia, limit: 50.000,00 PLN.

Definicja pracownika Za pracownika uznaje się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która świadczy pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej m.in. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, na
kontrakcie menedżerskim oraz osobę  fizyczną,  która zawarła umowę  jako przedsiębiorca w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej  świadczonej osobiście bez angażowania osób
trzecich.
Za  pracownika  uznaje  się  również:  wolontariusza,  praktykanta,  studenta,  stażystę,  osobę
świadczącą pracę z grzeczności (lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie), pracownika
agencji pracy tymczasowej z zachowaniem prawa do regresu do agencji pracy tymczasowej

Klauzula szkód w mieniu
otaczającym

Ubezpieczenie  obejmuje  wszelkie  szkody  w  mieniu  otaczającym  będącym  własnością
Ubezpieczającego,  które  powstały  wskutek  szkód  w  mieniu  podlegającym  ochronie
ubezpieczeniowej nawet w sytuacji,  jeśli  uszkodzone lub zniszczone mienie otaczające nie
było objęte ochroną ubezpieczeniową. Limit odpowiedzialności: 250.000,00 PLN.

Klauzula technologiczna Ubezpieczenie obejmować będzie dodatkowe koszty związane z koniecznością dostosowania
uszkodzonego  mienia  podczas  jego  naprawy  lub  odbudowy  do  standardów  i  norm
obowiązujących  w  tym czasie.  Rozszerzenie  to  ma  zastosowanie  szczególnie  w  zakresie
materiałów oraz technologii. Limit odpowiedzialności: 200.000,00 PLN.

Sposób rozliczania 
kosztów naprawienia 
szkody – zgodnie z 
zapisami SIWZ

W przypadku, gdy odbudowa lub naprawa mienia wykonywana jest przez firmę zewnętrzną,
świadczącą  systematycznie  usługi  na  rzecz  Ubezpieczonego,  została  wybrana  w  wyniku
zamówienia publicznego lub w inny uzasadniony sposób wynikający z konieczności szybkiego
usunięcia  szkody,  wówczas  wysokość  odszkodowania  określa  się  na  podstawie  kosztów
wynikających  z  faktury  wystawionej  przez  firmę  zewnętrzną  lub  z  innej  dokumentacji
uzasadniającej wybór wykonawcy.
W przypadku gdy odbudowa lub naprawa mienia wykonywana jest przez Ubezpieczonego we
własnym  zakresie,  wówczas  wartość  odszkodowania  wyznaczona  zostanie  na  podstawie
kosztów zużycia materiałów oraz zgodnie z zasadami naliczania pracochłonności określonymi
w umowach  Ubezpieczonego,  przy  czym koszt  ten  dodatkowo uwzględniać  będzie  koszty
montażu/ demontażu, transportu, zużycia sprzętu oraz inne poniesione koszty.
W powyższych  przypadkach  postanowienia  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  w zakresie
określania sposobu rozliczania kosztów naprawienia szkody nie mają zastosowania.



Klauzula ochrony mienia
lokatorów powstałe 
wskutek zalania

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, zakres udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu lokatorów powstałe wskutek zalania.
Przez zalanie rozumie się niezamierzone i niekontrolowane wydostanie się wody, pary wodnej
lub  płynów  z  przewodów  i  urządzeń  wodociągowych,  kanalizacyjnych,  grzewczych  lub
technologicznych; cofnięcie  się  wody  lub ścieków z sieci  wodociągowej  lub  kanalizacyjnej;
zalania  przez działania  wody powstałej  wskutek topnienia  zalegającego śniegu lub lodu w
wyniku  gwałtownej  zmiany  temperatury.  Limit:  5.000  zł  /  lokal  w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia

Klauzule fakultatywne

Klauzula ubezpieczenia 
zwiększonych kosztów

Z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  umowy
ubezpieczenia  i  Ogólnych  Warunków  Ubezpieczenia  ustala  się,  że  zakres  ubezpieczenia
zostaje rozszerzony o koszty dodatkowe związane z zastosowaniem rozwiązań mających na
celu  uniknięcie  lub  zmniejszenie  zakłóceń  w  prowadzeniu  działalności.  Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje koszty dodatkowe o ile koszty te powstały w związku ze szkodą
objętą  ochroną  ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel  pokrywa  niezbędne  koszty  dodatkowe
(zależne i niezależne od czasu) poniesione przez Ubezpieczającego w maksymalnym okresie
odszkodowawczym wynoszącym 3 miesiące, przy czym okres odszkodowawczy rozpoczyna
się  od  daty  szkody  w  mieniu.  Limit  w  wysokości  500.000,00  PLN  na  jeden  i  wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia..

Klauzula terroryzmu Zakres   ochrony   ubezpieczeniowej   zostaje   rozszerzony   o szkody   powstałe   w
ubezpieczonym mieniu, gdy  są  one  bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu, a także
następstwem podpalenia  lub podłożenia  ładunków wybuchowych przez grupy przestępcze
albo innych czynów kryminalnych. Przez akty  terroryzmu  rozumie się  działanie  jakiejkolwiek
osoby  w imieniu  lub w powiązaniu z jakąkolwiek  organizacją  występującą  w celu  obalenia
rządu  lub wywarcia  na niego  wpływu (de iure lub de facto) przy użyciu siły albo przemocy.
Limit  odpowiedzialności  na jedno   i wszystkie   zdarzenia:   500.000,00 PLN  w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia

Klauzula prewencyjna Suma  ubezpieczenia  prewencyjnego  przypisana  zostaje  do  tych  składników  majątku,  dla
których wystąpiło niedoubezpieczenie, lub pozycji, dla których suma ubezpieczenia zapisana
w  polisie  okazała  się  niewystarczająca  z  powodu  poniesionych  przez  Ubezpieczającego
kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem szkody. Limit 500.000,00 PLN

Klauzula szkód 
mechanicznych

Zakresem  ochrony  ubezpieczeniowej  objęte  są  szkody  mechaniczne  spowodowane
działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi oraz przyczynami eksploatacyjnymi, do których
doszło w maszynach, urządzeniach, aparatach oraz sprzęcie elektronicznym.
Przez  szkody  spowodowane  działaniem  człowieka  rozumie  się  szkody  powstałe  wskutek
nieumyślnego  błędu  osób  uprawnionych  do  obsługi  urządzenia  oraz  uszkodzenia
(zniszczenia) przez osoby trzecie.
Przez szkody spowodowane wadami produkcyjnymi rozumie się szkody powstałe w wyniku
błędów w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych
nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy.
Przez szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi rozumie się niezawinione przez
osoby obsługujące urządzenie szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów
maszyny  przez  zjawiska  fizyczne,  np.  siły  odśrodkowe,  wzrost  ciśnienia,  eksplozję  lub
implozję,  przegrzanie  oraz  wadliwe  działanie  urządzeń:  sterujących,  zabezpieczających,
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Dopuszcza się następujące wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela:
-  w  częściach  i  materiałach,  które  ulegają  szybkiemu  zużyciu  lub  z  uwagi  na  swoje
specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały
one wskutek zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli;
- w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych przeznaczonych do pracy pod ziemią,
związanych  bezpośrednio  z  produkcją  wydobywczą  (kopalnictwem  węgla  kamiennego,
brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- będące następstwem naturalnego zużycia,
- powstałe w czasie naprawy dokonywanej przez osoby trzecie
- pokrywane przez producenta w okresie gwarancji,
- spowodowane wadami bądź usterkami, o których Ubezpieczony wiedział przed zawarciem
ubezpieczenia,
- zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- w postaci utraty zysku oraz utraconych korzyści.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.

Klauzula awarii Zakres  ubezpieczenia  zostaje  rozszerzony  o  szkody  polegające  na  awariach  lub
uszkodzeniach  maszyn,  urządzeń  i  aparatów  zainstalowanych  w  miejscu  wymienionym
w umowie.  Za awarię  i  uszkodzenie w szczególności  uważa się  stan techniczny maszyny,



urządzenia  lub  aparatu,  który  ogranicza  lub  uniemożliwia  jego  dalszą  eksploatację,  oraz
zmniejszenie sprawności lub niesprawność  maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające
jego zdatność do działania
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 50.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.

Klauzula ubezpieczenia 
maszyn od szkód 
elektrycznych

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w:
- maszynach elektrycznych m.in. silnikach, generatorach, transformatorach, przekształtnikach,
- aparatach elektrycznych m.in. aparatach łączeniowych (wyłączniki, odłączniki), pomiarowych
(przekładniki  prądowe i  napięciowe),  regulacyjno-ograniczających (kondensatory,  rezystory,
dławiki),
- instalacjach elektrycznych,
- urządzeniach elektroenergetycznych,
- rozdzielniach elektrycznych.
Bez względu na wiek i miejsce ich zainstalowania na terytorium RP, spowodowane działaniem
prądu  elektrycznego.  Ubezpieczone  są  konsekwencje  wystąpienia  m.in.  następujących
zdarzeń:  niewłaściwej  obsługi,  działania  prądu,  niezadziałania  wymaganych  zabezpieczeń
chroniących  maszyny,  zmiany  napięcia  zasilania,  zaniku  napięcia  jednej  lub  kilku  faz,
uszkodzenia izolacji, zwarcia (spięcia).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny i aparaty podczas pracy, w stanie spoczynku, a
także w czasie konserwacji, remontu okresowego lub w okresie testów z nimi związanych, o
ile  czynności  te  odbywają  się  w  miejscu  ubezpieczenia.  Jeżeli  konserwacja  czy  remont
okresowy powoduje konieczność demontażu, ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana i
trwa  nieprzerwanie  w  trakcie  wymienionych  wyżej  czynności,  z uwzględnieniem
przemieszczania na terenie zakładu oraz podczas ponownego montażu.

Za wysokość szkody przyjmuje się:
- koszt zakupu nowej maszyny elektrycznej lub aparatu tego samego rodzaju, mocy typu z
uwzględnieniem stopnia faktycznego zużycia lub
-  koszt  naprawy  zwiększony  o  koszt  transportu,  demontażu  i  montażu  potwierdzony
rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji  sporządzonej przez Ubezpieczającego,
jeżeli naprawy dokonano we własnym zakresie, w cenach obowiązujących w dniu powstania
szkody.
Limit odpowiedzialności: 50.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 1.000,00 PLN



I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

1. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia  jest  określony w umowie sprzęt  elektroniczny stacjonarny i  przenośny,  a  także dane,
oprogramowanie i zewnętrzne nośniki danych wraz z kosztami ich odtworzenia, zgodnie z wykazem znajdującym się w
załączniku nr 10, bez względu na stopień zużycia technicznego, wiek lub stopień amortyzacji.

2. Zakres ubezpieczenia
Ubezpieczenie  zawarte  w  systemie  „all  risks”  -  ochroną  objęte  zostają  wszystkie  ryzyka  za  wyjątkiem  wyraźnie
wyłączonych  w  Ogólnych  Warunkach  Ubezpieczenia  z  zachowaniem  postanowień  niniejszego  OPZ.  Zakres
ubezpieczenia oparty o formułę all risk obejmuje co najmniej szkody powstałe z następujących przyczyn:

2.1. za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub
kilku  zdarzeń  objętych  umową  ubezpieczenia  o  charakterze  nagłym,  niespodziewanym  i  niezależnym  od  woli
Ubezpieczającego.  Nie  stosuje  się  odmiennych  zapisów  warunków  ubezpieczenia,  w  tym  uzależniających
odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń.
2.2. Za  szkodę  rozumie  się  w  szczególności  zniszczenie  lub  uszkodzenie  mienia  powstałe  na  skutek:  błędów  w
obsłudze,  przepięcia,  przetężenia  oraz  innych  przyczyn  o  charakterze  elektrycznym,  użytkowania  niezgodnie
z przeznaczeniem, kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu, zdarzań losowych, a także błędów konstrukcyjnych, wad
materiałowych oraz błędów poczynionych podczas montażu i demontażu.
2.3. Rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej:

UWAGA:  Uznaje  się,  że  wyłączenia  OWU  Ubezpieczyciela  dotyczące  wskazanych  poniżej  rozszerzeń  zakresu
ubezpieczenia  nie  obowiązują,  natomiast  zastosowane  w  poniższych  zapisach  limity  odpowiedzialności  nie  mają
zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU Ubezpieczyciela nie są limitowane.

2.3.1. szkody powstałe na skutek dewastacji/wandalizmu, rozumianej jako zniszczenie, bądź uszkodzenie mienia
przez znanego lub nieznanego sprawcę, o ile szkoda nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach innego
ubezpieczonego ryzyka (np. pożar), limit: 20.000,00 PLN,
2.3.2. ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo że Ubezpieczający nie przystosował środka trwałego
lub sprzętu elektronicznego do pracy (np. sprzęt  nie został rozpakowany) oraz w sytuacji  przenoszenia środka
trwałego lub sprzętu elektronicznego z jednego miejsca na inne. Ochroną objęty jest również sprzęt, który przez
dłuższy  okres  znajduje  się  w  lokalizacji  objętej  ochroną,  jednak  nie  jest  eksploatowany  (tymczasowe
magazynowanie lub przerwa w eksploatacji),
2.3.3.  zakresem ubezpieczenia  zostają  objęte  szkody  wodociągowe polegające na bezpośrednim i  pośrednim
działaniu  wody,  pary  lub  innych  cieczy,  w  wyniku  m.in.:  awarii  przewodów,  zbiorników  lub  urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji (w tym powstała
wskutek ich zamarznięcia), zalania przez osoby trzecie; pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w
w/w urządzeniach; cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci kanalizacyjnych; samoczynnego uruchomienia
się instalacji tryskaczowych, zraszaczowych lub innej instalacji gaśniczej z innych przyczyn niż wskutek pożaru. W
ramach  tej  klauzuli  Ubezpieczyciel  pokrywa  również  poniesione  przez  Ubezpieczonego  koszty  naprawy
uszkodzonych wskutek pęknięcia lub rozerwania przewodów lub urządzeń stanowiących własność lub będących
we  władaniu  Ubezpieczonego,  łącznie  z  kosztami  robót  pomocniczych  związanych  z  ich  naprawą  (w  tym
rozmrożeniem). Dodatkowo ryzyko szkód wodociągowych obejmuje szkody w samych przewodach i urządzeniach,
2.3.4.  szkody  w  ubezpieczonym  mieniu  powstałe  w  wyniku,  w  związku  lub  podczas  prowadzenia  prac/robót
związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją,
itp.  oraz  związanymi  z  tym próbami  i  testami,  zarówno w mieniu,  na którym bezpośrednio prowadzone są  te
prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze
postanowienie dotyczy również prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę
oraz robót ziemnych. Mienie nowe, będące przedmiotem prac/robót podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu
odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, mienie istniejące do
wartości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia,
2.3.5. udokumentowane poniesione koszty: zapobieżenia szkodzie w przypadku bezpośredniego zagrożenia przez
zaistniałe zdarzenie losowe; związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu
niedopuszczenie do powstania lub zwiększenia szkody; uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami
rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, oczyszczania z sadzy, osadów i innych zanieczyszczeń mienia
pośrednio dotkniętego szkodą, koszty utylizacji,
2.3.6. zwiększone koszty odtworzenia sprzętu i jego elementów wykonanych na specjalne zamówienie, jeśli nastąpi
problem z jego ponownym pozyskaniem, limit: 50.000,00 PLN,
2.3.7. ubezpieczenie kosztów ekspertyz rzeczoznawców - Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć koszty związane
z  wykonaniem  zewnętrznych  ekspertyz  w  celu  ustalenia  wysokości  szkody.  Koszty  te  będą  pokrywane  do
30.000,00 PLN ponad sumę ubezpieczenia,
2.3.8. szkody w sprzęcie przenośnym znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia,
2.3.9. szkody w sprzęcie powstałe wskutek jego upuszczenia lub przypadkowego upadku,
2.3.10. szkody w sprzęcie powstałe wskutek kradzieży ze środka transportu lub kradzieży całego pojazdu wraz ze
sprzętem,
2.3.11.  koszty  naprawy  zabezpieczeń  -  Ubezpieczyciel  pokryje  koszty  naprawy  systemów  i  urządzeń
zabezpieczających: drzwi i okna, zamki, ściany, systemy alarmowe itp. niezależnie od przyczyny powstania tych
uszkodzeń,  o  ile  miały  one  związek  z  zaistniałą  szkodą  objętą  ochroną  ubezpieczeniową.  Limit  w  wysokości
50.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2.4. Jeżeli OWU stosowane przez Ubezpieczyciela:
2.4.1.  Zawierają  ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, to
będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu przyczynił się do powstania szkody i



tylko jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien
był  wiedzieć.  Nie  dotyczy  to  szkód  w  mieniu  znajdującym  się  w  najmowanych  obiektach  budowlanych  lub
pomieszczeniach,  jeżeli  do  obowiązku  Ubezpieczającego  lub  Ubezpieczonego  nie  należało  dbanie  o  stan
techniczny dachu,
2.4.2. Przewidują wyłączenia odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na
obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią lub historycznego wystąpienia powodzi w miejscu ubezpieczenia
- to nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej umowy ubezpieczenia,
2.4.3.  W przypadku  istnienia  zapisów ogólnych  warunków ubezpieczenia,  dołączonych  do  oferty,  obligujących
Ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego w tym jego zabezpieczeń,
postanawia się,  iż  wymóg taki  zostanie spełniony również,  gdy wymagane czynności  będą  dokonywane przez
personel własny.

3. Zakres terytorialny
Zakresem ochrony objęte są  szkody,  które  miały miejsce na terytorium RP, a  w przypadku szkód wyrządzonych w
sprzęcie przenośnym – terytorium całego świata.

4. Wartość szkody / system ubezpieczenia
4.1. jeżeli sprzęt  nadaje się  do naprawy (strata częściowa) - według kosztów zakupu materiału i kosztów robocizny
niezbędnej w celu naprawienia uszkodzonego przedmiotu,  z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i  montażu
ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności,
4.2. w  przypadku  wymiany  sprzętu  (strata  całkowita)  -  według  kosztów  zakupu  identycznego,  fabrycznie  nowego
przedmiotu lub przedmiotu analogicznego rodzaju i jakości, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu
ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności,

Za szkodę (stratę) całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia lub
gdy koszt usunięcia szkody, jest równy lub przekracza 70% sumy ubezpieczenia ubezpieczonego przedmiotu,

4.3. w ubezpieczeniu mienia nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania chyba, że
mienie  ubezpieczone  jest  w  systemie  pierwszego  ryzyka  lub  limit  odpowiedzialności  określono  na  jedno  i  wszystkie
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
4.4. w umowie nie będą miały zastosowania warunki ubezpieczenia, które w przypadku szkody częściowej ograniczają
wysokość odszkodowania do procentu sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą odpowiadającego procentowi
uszkodzenia  tego  przedmiotu.  Ubezpieczyciel  nie  będzie  także uzależniał  wypłaty  odszkodowania  od czasu  w którym
nastąpi odtworzenie mienia. Jeżeli Ubezpieczający nie podjął się odbudowy lub remontu mienia wypłata odszkodowania nie
będzie uwzględniała potrącenia o stopień techniczny, czyli odszkodowania będzie wypłacone tak jakby nastąpiła naprawa,
zakup lub odbudowa mienia zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia,
4.5. wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia wypłaty odszkodowania.

5. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
Sumy ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 10.

6. Franszyza / udział własny
6.1. Dla całego zakresu ubezpieczenia obwiązuje franszyza integralna w wysokości 400,00 PLN, z wyjątkiem klauzul
dodatkowych, gdzie możliwe jest zastosowanie innej franszyzy.
6.2. Brak franszyz redukcyjnych.
6.3. Brak udziałów własnych.

7. Klauzule dodatkowe obligatoryjne

Klauzula braku regresu 
do osób za które 
ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność

Zgodnie z niniejszą klauzulą, strony umowy uzgodniły, iż na Ubezpieczyciela nie przechodzą
roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony
ponoszą  odpowiedzialność  (podwykonawców)  jak  za  działalność  własną  wynikającą  z
przepisów prawa cywilnego, a w szczególności wynikające z art 828 Kodeksu Cywilnego

Klauzula braku regresu 
do pracowników 
Ubezpieczającego

Zgodnie z niniejszą klauzulą, strony umowy uzgodniły, iż na Ubezpieczyciela nie przechodzą
roszczenia  Ubezpieczającego  przeciwko  pracownikom  Ubezpieczającego  lub
Ubezpieczonego wynikające z przepisów prawa cywilnego, a w szczególności wynikające z
art 828 Kodeksu Cywilnego.

Klauzula braku regresu 
do spółek powiązanych

Z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych
warunków  ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że
Ubezpieczyciel odstąpi od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy Ubezpieczony lub
sprawca  szkody  mają  przynajmniej  jednego  wspólnego  udziałowca  lub  występują
bezpośrednie  lub  pośrednie  powiązania  pomiędzy  tymi  podmiotami,  w  tym  powiązania
kapitałowe.

Klauzula automatycznego
pokrycia nowo nabytego 
mienia

Ubezpieczyciel  obejmuje  automatyczną  ochroną  ubezpieczeniową  wzrost  wartości
mienia w okresie ubezpieczenia m.in. z nabycia, modernizacji, remontu lub poniesionych
nakładów adaptacyjnych/inwestycyjnych.  Ochrona  ubezpieczeniowa  rozpoczyna się  z
chwilą  przejścia  na  Ubezpieczającego/  Ubezpieczonego  ryzyka  związanego  ze
wzrostem  wartości  tego  mienia.  Rozliczenie  składki  nastąpi  w  przeciągu  45  dni  od
zakończenia  okresu  ubezpieczenia.  Składka  zostanie  naliczona  od  zmiany  wartości,
która  zostanie  przemnożona  przez  1/2  stawki  obowiązującej  w  trakcie  okresu



ubezpieczenia, przy czym  odstępuje się od obowiązku rozliczenia składki jeżeli wzrost
wartości  mienia  nie  przekroczył  100.000,00  PLN.  Limit  25%  sumy  ubezpieczenia
zadeklarowanej w danym okresie ubezpieczenia.

Klauzula automatycznego
pokrycia dla każdej nowej
lokalizacji

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż każda nowa lokalizacja firmy oraz
miejsca prowadzenia prac kontraktowych i inwestycji na terenie RP, są automatycznie objęte
ochroną  ubezpieczeniową,  bez  konieczności  zgłaszania  tego  faktu  Ubezpieczycielowi.
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie podczas targów, wystaw, imprez oraz
wysłane  do  miejsca  naprawy/  remontu.  Limit  w  wysokości  100.000,00  PLN  na  jeden  i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula reprezentantów Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych
warunków  ubezpieczenia  strony  uzgodniły,  że  Zakład  Ubezpieczeń  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  wskutek  winy  umyślnej  lub  rażącego  niedbalstwa
wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów
Ubezpieczającego  uważa  się  osoby  lub  organ  wieloosobowy  (Zarząd,  Dyrekcję),  które
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  lub  statutem  uprawnione  są  do  zarządzania
ubezpieczoną jednostką. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób
nie  będących  reprezentantami  Ubezpieczonego  zakład  ubezpieczeń  ponosi  pełną
odpowiedzialność.

Klauzula zniesienia 
niedoubezpieczenia

Strony postanawiają,  że zasada proporcji  nie będzie  miała  zastosowania jeżeli  wysokość
szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia.

Klauzula Leeway'a Strony postanawiają, że w przypadku szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana
tylko w przypadku mienia, którego wartość  w momencie powstania szkody będzie wyższa
niż 130% sumy ubezpieczenia.

Klauzula zbiegu roszczeń Ubezpieczyciel  nie  ma  prawa  odmówić  likwidacji  szkody  i  wypłaty  odszkodowania  w
przypadku, gdy roszczenie o zadośćuczynienie powstałej szkodzie może być skierowane do
osób trzecich oraz gdy odszkodowanie przysługuje z obowiązkowych umów ubezpieczenia,
zawartych przez osoby trzecie.

Klauzula 
niezawiadomienia w 
terminie o szkodzie – 14 
dni

Z  zachowaniem  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych  warunków
ubezpieczenia  oraz  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że  skutkiem
niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w ustalonym umową terminie (14 dni), może
być jedynie zmniejszenie odszkodowania, tylko i wyłącznie w sytuacji, jeżeli do naruszenia
tego obowiązku doszło  z  winy  umyślnej,  a  naruszenie  to  przyczyniło  się  do  zwiększenia
szkody.

Klauzula zwrotu składki W  przypadku  wypowiedzenia  umowy  ubezpieczenia  przez  Ubezpieczającego  lub
Ubezpieczonego Ubezpieczyciel  zwróci  składkę  proporcjonalnie za niewykorzystany okres
ubezpieczenia.

Klauzula automatycznego
doubezpieczenia do 
sumy

Ustala  się,  że  w  przypadku  wypłaty  odszkodowania  suma  ubezpieczenia  odnawia  się
automatycznie  do  wysokości  sumy  ubezpieczenia  ustalonej  w  umowie.  Ubezpieczający
będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego odnowienia
sumy ubezpieczenia w terminie 30 dni od wystawienia przez Ubezpieczyciela stosownych
dokumentów.

Klauzula zaliczki na 
poczet odszkodowania

Ubezpieczyciel  wypłaca  zaliczki  na  poczet  odszkodowania  w  wysokości  50%  kwoty
bezspornej w ciągu 14 dni od daty przedstawienia dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Klauzula likwidacji w 3 
dni roboczych

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do dokonania oględzin miejsca wystąpienia szkody w ciągu 3
dni  roboczych  licząc  od  momentu  jej  zgłoszenia.  Ubezpieczyciel  przedstawi  pełną  listę
dokumentów  wymaganych  do  prawidłowego  oszacowania  i  pełnej  likwidacji  szkody
najpóźniej  w  ciągu  7  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia  szkody.  W  przypadku  szkód
spowodowanych  kradzieżą  z włamaniem  lub  rabunkiem,  Ubezpieczyciel  nie  będzie
uzależniał  terminu  wypłaty  odszkodowania   od  wykrycia  sprawcy  lub  postanowienia  o
umorzeniu  postępowania  w  przypadku  gdy  zgłoszone  roszczenie  będzie  wskazywało  na
odpowiedzialność Ubezpieczyciela.

Klauzula samolikwidacji 
szkód drobnych

Ubezpieczający po zawiadomieniu o szkodzie Ubezpieczyciela, może przystąpić natychmiast
do usuwania skutków szkody i likwidacji, sporządzając we własnym zakresie protokół szkody
i dokumentację zdjęciową. Klauzula dotyczy szkód do wysokości 5.000,00 PLN.

Klauzula powiadomienia 
o szkodzie i przebiegu 
czynności likwidacyjnych
oraz wypłacie 
odszkodowania

Ubezpieczyciel  zobowiązuje  się  do  informowania  brokera  o  przebiegu  czynności
likwidacyjnych zgłoszonych przez Ubezpieczającego szkód oraz o zakończeniu likwidacji  i
terminach wypłaty odszkodowań.

Klauzula rozstrzygania 
sporów

Spory  wynikające  z  umów  ubezpieczenia  rozpatrują  sądy  właściwe  dla  siedziby
Ubezpieczającego.



Klauzula przewłaszczenia
mienia

Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana w przypadku przeniesienia własności mienia
na bank, lub inny podmiot – jako zabezpieczenie wierzytelności.

Klauzula płatności rat W przypadku wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel  nie jest uprawniony do potrącania z
kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni 
ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy, limit: 20% wysokości szkody, nie więcej niż 50.000,00 PLN na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula wartości 
księgowej brutto

Z  zastrzeżeniem  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy
ubezpieczenia  uzgodniono,  że  w  przypadku,  gdy  podstawa  szacowania  zadeklarowana
została  wg  wartości  księgowej  brutto,  odszkodowanie  wypłacone  jest  według  wartości
księgowej brutto bez względu na stopień umorzenia.  Oznacza to, że Ubezpieczyciel  przy
wypłacie  odszkodowania  nie  będzie  stosował  żadnych  potrąceń  z  tytułu  amortyzacji  lub
zużycia mienia objętego ochroną.

Klauzula zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i 
przeciw kradzieżowych

Ubezpieczyciel  oświadcza,  że  stan  zabezpieczeń  przeciwpożarowych  i
przeciwkradzieżowych  uznaje  za  wystarczający  do  czasu  przeprowadzenia  inspekcji  w
ubezpieczonych  lokalizacjach.  Jeżeli  w  wyniku  przeprowadzenia  inspekcji  zostaną
stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Ubezpieczyciel wyznaczy Ubezpieczającemu termin
na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni. Jeżeli w terminie 30 dni nie zostaną wprowadzone
konieczne zabezpieczenia, Ubezpieczyciel może uchylić się od odpowiedzialności, jeżeli brak
przedmiotowych  zabezpieczeń  miał  wpływ  na  powstanie  szkody  lub  jej  rozmiar.   Po
przeprowadzeniu  inspekcji  Zakład  Ubezpieczeń  nie  będzie  domagał  się  wprowadzenia
zabezpieczeń  ponad  te,  które  określone  są  w  OWU  jako  minimalne  dla  uznania
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Klauzula czasu ochrony Brak  wpłaty  składki  lub  którejkolwiek  jej  raty  w  terminie  określonym  w  umowie
ubezpieczenia,  nie  powoduje  ustania  lub  wygaśnięcia  odpowiedzialności
Ubezpieczyciela, a także nie powoduje rozwiązania umowy ubezpieczenia. W przypadku
nieopłacenia  składki  lub  jej  pierwszej  raty  w  terminie  przewidzianym  w  umowie
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel wzywa Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty składki w
terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.  W przypadku braku zapłaty kolejnej raty
składki, Ubezpieczyciel wyznacza dodatkowy, 14-dniowy termin do zapłaty raty liczony
od dnia otrzymania wezwania przez Ubezpieczającego.

Klauzula okolicznościowa Ubezpieczyciel  zobowiązany  jest  samodzielnie  prowadzić  postępowanie  zmierzające  do
wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie
sprawcy) i wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania na prawomocne
postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

Wyrównanie sum 
ubezpieczenia

Jeżeli suma ubezpieczenia poszczególnych pozycji jest wyższa niż ich wartość, nadwyżkowe
udziały sum są rozdzielane na te pozycje, przy których istnieje niedoubezpieczenie, lub przy
których  suma  ubezpieczenia  z  powodu  powstałych  nakładów  na  zapobieżenie  lub
zmniejszenie  szkody  nie  wystarcza.  Limit  50.000  PLN  i  nie  więcej  niż  20%  wartości
uszkodzonego mienia.

Klauzula zachowania 
warunków w trakcie 
trwania ochrony 
ubezpieczeniowej

Zgodnie  z  niniejszą  klauzulą,  strony  umowy  uzgodniły,  że  w  trakcie  trwania  ochrony
ubezpieczeniowej Klient ma prawo zgłosić wzrost wartości mienia, a Ubezpieczyciel przyjmie
je do ochrony na warunkach trwającej umowy ubezpieczenia i zachowaniem tych samych
stawek  przeliczonych  pro  rata  temporis  do  końca  trwania  umowy  ubezpieczenia.
Postanowienia  niniejszej  klauzuli  nie  dotyczą  limitów  odpowiedzialności  ustalonych  w
systemie pierwszego ryzyka oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego.

Klauzula odtworzenia 
mienia w dowolnej 
lokalizacji

W  przypadku  szkody  objętej  ochroną  ubezpieczeniową,  Ubezpieczający  ma  prawo  do
wskazania  dowolnie  wybranej  przez  siebie  lokalizacji  na  terenie  RP,  w  której  nastąpi
odtworzenie zniszczonego w wyniku szkody mienia.

Klauzula przeoczenia Jeżeli  Ubezpieczony/  Ubezpieczający  na  skutek  błędu  lub  przeoczenia  nie  przekaże
Ubezpieczycielowi  lub  brokerowi  istotnych  informacji  mających  związek  z  umową
ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej to fakt nie przekazania
informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela ani
jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia danych.

Klauzula  prac 
porządkowych

W przypadku zaistnienia  szkody,  której  szacunkowa wartość  nie  przekracza  10.000 PLN
Ubezpieczający w  celu  uniknięcia  zakłóceń  w pracy  może niezwłocznie  rozpocząć  prace
porządkowe  i  naprawcze,  z  zastrzeżeniem,  iż  wykona  dokumentację  zdjęciową  szkody,
sporządzi protokół szkody i powiadomi faksem lub telefonicznie Ubezpieczyciela.

Klauzula mienia 
przejmowanego

W przypadku istnienia pozostałości po szkodzie, które mogą być przeznaczone do dalszego
użytku, przeróbki lub sprzedaży, na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel zobowiązany
jest przejąć te pozostałości i wypłacić odszkodowanie w pełnej wysokości.

Klauzula utrzymania Z  zachowaniem  pozostałych  nie  zmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  umowy



ochrony dla lokalizacji 
nieczynnych

ubezpieczenia  określonych  we  wniosku  i  ogólnych  warunkach  ubezpieczenia  strony
uzgodniły,  że Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną  majątek w nieczynnych lokalizacjach bez
względu na przyczynę zaprzestania w nich prowadzonej działalności.

Klauzula dymu i sadzy Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na przypaleniu i osmoleniu
nawet jeżeli nie było ognia.

Klauzula 
doubezpieczenia

Z  zachowaniem  pozostałych  postanowień  ogólnych  warunków  ubezpieczenia  na  mocy
niniejszej  klauzuli  Ubezpieczyciel  będzie  pobierał  składkę  proporcjonalnie  do  okresu
udzielanej ochrony, w przypadku ubezpieczeń krótkoterminowych składka będzie naliczona
zgodnie z zasadą:  liczba dni * stawka/365 dni nie będzie też miała zastosowania składka
minimalna.

Klauzula ubezpieczenia 
mienia w transporcie na 
terenie zakładu

Ubezpieczenie  obejmuje  szkody  powstałe  w  ubezpieczonym  mieniu  podczas  jego
przenoszenia,  transportu  lub przewożenia  w ramach jednej  lokalizacji,  a  także pomiędzy
lokalizacjami,  w  których  Ubezpieczający  prowadzi  działalność.  Zakres  ubezpieczenia
obejmuje  szkody  spowodowane  zdarzeniem  losowym,  kradzieżą,  rabunkiem,  wskutek
wypadku środka transportu, wskutek wyładunku lub załadunku, kradzieżą środka transportu
oraz szkody wynikłe z upuszczenia mienia, limit: 20.000,00 PLN.

Definicja pracownika Za pracownika uznaje się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania,
wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która świadczy pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej m.in. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, na
kontrakcie menedżerskim oraz osobę fizyczną, która zawarła umowę jako przedsiębiorca w
ramach  prowadzonej  działalności  gospodarczej,  świadczonej  osobiście  bez  angażowania
osób trzecich.
Za  pracownika uznaje  się  również:  wolontariusza,  praktykanta,  studenta,  stażystę,  osobę
świadczącą  pracę  z  grzeczności  (lub  osobę  świadczącą  pracę  w  podobnej  formie),
pracownika agencji pracy tymczasowej z zachowaniem prawa do regresu do agencji pracy
tymczasowej

Klauzula technologiczna Ubezpieczenie  obejmować  będzie  dodatkowe  koszty  związane  z  koniecznością
dostosowania uszkodzonego mienia podczas jego naprawy lub odbudowy do standardów i
norm  obowiązujących  w  tym  czasie.  Rozszerzenie  to  ma  zastosowanie  szczególnie  w
zakresie materiałów oraz technologii. Limit odpowiedzialności: 50.000,00 PLN.

Sposób rozliczania 
kosztów naprawienia 
szkody – zgodnie z 
zapisami SIWZ

W przypadku, gdy odbudowa lub naprawa mienia wykonywana jest przez firmę zewnętrzną,
świadczącą  systematycznie  usługi  na  rzecz  Ubezpieczonego,  została  wybrana  w  wyniku
zamówienia  publicznego  lub  w  inny  uzasadniony  sposób  wynikający  z  konieczności
szybkiego usunięcia szkody, wówczas wysokość odszkodowania określa się na podstawie
kosztów wynikających z faktury wystawionej przez firmę zewnętrzną lub z innej dokumentacji
uzasadniającej wybór wykonawcy.
W przypadku gdy odbudowa lub naprawa mienia wykonywana jest przez Ubezpieczonego
we własnym zakresie, wówczas wartość odszkodowania wyznaczona zostanie na podstawie
kosztów  zużycia  materiałów  oraz  zgodnie  z  zasadami  naliczania  pracochłonności
określonymi  w  umowach  Ubezpieczonego,  przy  czym  koszt  ten  dodatkowo  uwzględniać
będzie koszty montażu/ demontażu, transportu, zużycia sprzętu oraz inne poniesione koszty.
W powyższych przypadkach postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie
określania sposobu rozliczania kosztów naprawienia szkody nie mają zastosowania.

Ochrona dla nośników danych w urządzeniach fotokopiujących

Klauzula szybkiej 
likwidacji szkód dot. 
sprzętu elektronicznego

W przypadku awarii  sprzętu  elektronicznego,  którego przywrócenie  do pracy (w ciągu 24
godzin) jest konieczne dla normalnego funkcjonowania firmy, Ubezpieczający powiadamiając
o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając
stosowny  protokół  opisujący  rozmiar  i  przyczynę  zdarzenia.  Dodatkowo  Ubezpieczający
przedstawi  wyliczenie  wartości  szkody  lub  fakturę  za  naprawę,  które  będą  podstawą
obliczenia  odszkodowania  przez  Ubezpieczyciela.  W  przypadku  awarii  sprzętu
elektronicznego,  którego  przywrócenie  do  pracy  nie  jest  natychmiast  konieczne,
Ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na
powyższych  zasadach  jedynie  w  przypadku,  gdy  Ubezpieczyciel nie  dokona  oględzin
przedmiotu dotkniętego szkodą w ciągu 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia.



I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
zarządcy nieruchomości, aktualnym na dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

2. Suma gwarancyjna
100 000 euro na jedno zdarzenia w okresie ubezpieczenia

3. Klauzule dodatkowe fakultatywne
Podniesienie sumy 
gwarancyjnej - 200.000,00
euro

Podniesienie sumy gwarancyjnej z 100.000,00 euro do 200.000,00 euro na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Podniesienie sumy 
gwarancyjnej - 400.000,00

Podniesienie sumy gwarancyjnej z 100.000,00 euro do 400.000,00 euro na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Uzupełnienie sumy 
gwarancyjnej

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż Ubezpieczyciel przyznaje
Ubezpieczonemu prawo do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie 
odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą

 



I. Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej  oraz
posiadania mienia

A. Dotyczy ubezpieczenia Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.

1. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem  ubezpieczenia  jest  odpowiedzialność  cywilna  zarówno  z  tytułu  czynów  niedozwolonych
(odpowiedzialność  deliktowa),  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność
kontraktowa) za szkody w mieniu i na osobie oraz szkody mające postać czystych strat finansowych, wyrządzone
osobom trzecim w związku z działalnością prowadzoną przez Zakład Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o., a
także w związku z posiadanym mieniem bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie.

2. Rodzaj prowadzonej działalności
Ubezpieczeniem  objęta  jest  odpowiedzialność  cywilna  Ubezpieczającego  wynikająca  z  posiadania  mienia  lub
prowadzenia działalności gospodarczej polegającej w szczególności na:

2.1. Wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
2.2. Zarządzaniu nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
2.3. Kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek
2.4. Sprzątaniu i czyszczeniu budynków i obiektów
2.5. Wykonywaniu prac budowlanych, naprawczych i konserwatorskich

3. Definicja wypadku ubezpieczeniowego i szkody
3.1. Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się powstanie szkody rzeczowej, osobowej, czystej straty finansowej.
3.2. 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).
3.3. 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).

3.4. Czysta strata finansowa - szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe

obejmują  wszystkie  zdarzenia  poza  wymienionymi  poniżej  zdarzeniami:  w  następstwie  działań  nie  objętych  umową,
wskutek  wykonywania  władzy  publicznej  (rozszerzenie  tej  ochrony  następować  będzie  wskutek  klauzuli  wykonywania
władzy  publicznej), niedotrzymania  terminów,  kar  umownych,  przekroczenia  kosztorysów,  wynikające  z  działalności
reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.

4. Zakres ubezpieczenia
4.1. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci: strat rzeczywistych (damnum emergens),
utraconych  korzyści,  jakie  poszkodowany  odniósłby,  gdyby  do  szkody  nie  doszło  (lucrum  cessans),  a  także
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o ile wynika ono ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia
ogólnych warunków ubezpieczenia.

4.2. Roszczenia  w  tytułu  utraconych  korzyści  wynikających  z  wypadku  są  objęte  ochroną,  o  ile  szkoda  której  są

konsekwencją jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
4.3. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa przez
Ubezpieczającego (w tym jego pracowników), jak i podczas działania „w dobrej wierze” (np. nieświadomego zastosowania
materiałów złej jakości, lub materiałów z wadami ukrytymi),
4.4. Umowa  ubezpieczenia  obejmuje  wypadki  ubezpieczeniowe,  które  powstały  w  okresie  ubezpieczenia.  Jako
wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się  powstanie w okresie ubezpieczenia objętej  ubezpieczeniem szkody rzeczowej,
osobowej, lub czystej straty finansowej, przy czym:
4.5. Warunkiem  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  jest  powstanie  wypadku  ubezpieczeniowego  w  okresie
ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

4.6. Zakres  ubezpieczenia  obejmuje  również  szkody  wyrządzone  wskutek  rażącego  niedbalstwa,  pod  wpływem

alkoholu lub środków odurzających.

4.7. Wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od terminu ich faktycznego powstania oraz liczby
poszkodowanych,  traktuje  się  jak  jeden  wypadek  ubezpieczeniowy,  a  za  datę  jego  wystąpienia  przyjmuje  się,  datę
powstania pierwszej szkody z serii. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody traktowane jako szkoda seryjna,
pod warunkiem, że pierwsza szkoda powstała podczas trwania okresu ubezpieczenia. W takiej sytuacji ochroną objęte są
wszystkie szkody należące do danej serii, nawet po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
4.8. W granicach swej odpowiedzialności, do wysokości sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest zbadać
zasadność  wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń  oraz wypłacić  odszkodowanie (pod warunkiem przyjęcia
odpowiedzialności),  które Ubezpieczony zobowiązany jest  zapłacić  osobie poszkodowanej z  tytułu ryzyk określonych w
umowie ubezpieczenia w granicach wyznaczonych w umowie ubezpieczenia i którego wysokość została ustalona przez
Ubezpieczyciela na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
4.9. Ubezpieczyciel pokrywa także ponad sumę gwarancyjną uzasadnione i niezbędne:

4.9.1. koszty  wynagrodzenia  ekspertów  powołanych  w  uzgodnieniu  z  Ubezpieczycielem  w  celu  ustalenia
okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody;
4.9.2. niezbędne  koszty  zastępstwa  procesowego  w  sporze  prowadzonym  na  polecenie  lub  za  zgodą
Ubezpieczyciela; jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego
objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokryje
koszty obrony, jeżeli zażądał jej powołania lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów;



4.9.3. koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego środków w

celu zapobieżenia lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet jeżeli okazały się bezskuteczne,
Limit  w  wysokości  100.000,00  PLN  na  jedno  i  wszystkie  zdarzenia  w  okresie  ubezpieczenia  ponad  sumę
gwarancyjną.

4.10. Rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
UWAGA:  Uznaje  się,  że  wyłączenia  OWU  Ubezpieczyciela  dotyczące  wskazanych  poniżej  rozszerzeń
zakresu  ubezpieczenia  nie  obowiązują,  natomiast  zastosowane  w  poniższych  zapisach  limity
odpowiedzialności nie mają  zastosowania do ryzyk, które w myśl  zapisów OWU Ubezpieczyciela nie są
limitowane

4.10.1. OC  z  tytułu  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  posiadanego  mienia  (delikt  i

kontrakt),

4.10.2. OC za produkt wraz ze zniesieniem daty początkowej,

4.10.3. OC za szkody spowodowane po przekazaniu przedmiotu prac lub usług odbiorcy,

4.10.4. OC za szkody wyrządzone wykonawcom i podwykonawcom,

4.10.5. Szkody powstałe  w  związku  z gospodarowaniem  zasobem  nieruchomości  o  ile  nie

podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC zarządców nieruchomości,

4.10.6. szkody  powstałe  w  związku  z  posiadaniem,  zarządzaniem,  administrowaniem i

obowiązkiem  utrzymywania  w  należytym  stanie  nieruchomości zgodnie  z  opisem  prowadzonej
działalności oraz prowadzoną działalnością statutową,

4.10.7. OC za  szkody  związane  z  przeniesieniem ognia oraz  szkody wyrządzone wskutek

wybuchu,

4.10.8. szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek

blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i
drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany
poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej
konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku,

4.10.9. OC za  szkody wyrządzone w związku z awarią,  działaniem bądź eksploatacją  sieci  i

urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym w związku z cofnięciem się
cieczy,

4.10.10. OC za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników przyległych do

administrowanych nieruchomości, budynków oraz powierzchni dachowych,

4.10.11. OC pracodawcy – szkody osobowe,

4.10.12. OC  pracodawcy  –  szkody  rzeczowe  (w  tym  również  w  pojazdach  mechanicznych

pracowników i ich osób bliskich, limit: 200.000 PLN),

4.10.13. Odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  wyrządzone  osobom,  za  które  odpowiada

Ubezpieczający/  Ubezpieczony,  w  sytuacji  gdy  nie  wykonują  czynności  w  imieniu  i  na  rzecz
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego (traktowane jako osoby trzecie),
4.10.14.OC  za  szkody  spowodowane  zarządzaniem,  administrowaniem  i  prowadzeniem  placu
targowego,

4.10.15. OC najemcy nieruchomości,

4.10.16. OC  za  szkody  wyrządzone  przez  wykonawców  i  podwykonawców  z  zachowaniem

prawa do regresu,

4.10.17. OC za szkody w mieniu będącym przedmiotem obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu,

pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Ubezpieczonego
limit: 200.000 PLN,

4.10.18. OC za szkody w mieniu przechowywanym, znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub

kontrolą Ubezpieczonego (w tym w pojazdach mechanicznych) limit: 200.000 PLN,

4.10.19. OC  za  szkody  wynikłe  z  pracy  urządzeń  zainstalowanych  na  pojazdach  (dotyczy

również pojazdów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC),

4.10.20. OC za szkody w środowisku obejmujące koszty usunięcia zanieczyszczeń,

4.10.21. OC za szkody w środowisku – włączenie szkód związanych z ruchem pojazdów,

4.10.22. Włączenie  szkód wyrządzonych przez dostarczoną  lub wyprodukowaną  energię  oraz

szkód wynikających z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci,

4.10.23. Czyste  straty  finansowe,  w  tym  po  przekazaniu  przedmiotu  pracy  lub  usługi,  limit:

200.000 PLN,

4.10.24. Rozszerzenie  ochrony  o  szkody  powstałe  wskutek  uchybień  natury  organizacyjnej,

administracyjnej i porządkowej w związku z prowadzoną działalnością statutową oraz wynikłe z błędów w
zarządzaniu mieniem,

4.10.25. Klauzula kosztów ochrony prawnej,

4.10.26. Klauzula zniszczenia lub utraty dokumentów, limit: 50.000,00 PLN,

4.10.27. OC za szkody wyrządzone w wyniku poszukiwania przyczyn awarii.

5. Zakres terytorialny



Zakresem ochrony objęte są szkody, które miały miejsce na terytorium Polski, a w przypadku szkód wyrządzonych przez
pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych – terytorium całego świata.

6. Suma gwarancyjna
Suma  gwarancyjna  wynosi  200.000,00  PLN  na  jeden  i  wszystkie  wypadki  w  okresie  ubezpieczenia,  
z zastrzeżeniem limitów w klauzulach rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej. Wskazana suma gwarancyjna
i limity obowiązują w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

7. Franszyza / udział własny
Szkody osobowe – franszyzy i udziały własne zniesione,
Szkody rzeczowe – franszyza redukcyjna: 300,00 PLN, udziały własne zniesione
Czyste straty finansowe – franszyza redukcyjna: 1.000,00 PLN, udziały własne zniesione.

8. Klauzule dodatkowe obligatoryjne
Definicja pracownika Za pracownika uznaje się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania,

wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która świadczy pracę na
podstawie umowy cywilnoprawnej m.in. na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło, na
kontrakcie menedżerskim oraz osobę fizyczną, która zawarła umowę jako przedsiębiorca w
ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
Za pracownika uznaje  się  również:  wolontariusza,  praktykanta,  studenta,  stażystę,  osobę
świadczącą  pracę  z  grzeczności  (lub  osobę  świadczącą  pracę  w  podobnej  formie),
pracownika agencji pracy tymczasowej.

Klauzula rozliczenia 
składki

Zgodnie  z  niniejszą  klauzulą,  strony  umowy  uzgodniły,  iż  Ubezpieczyciel  odstępuje  od
rozliczania składki od obrotu po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Klauzula braku regresu 
do osób za które 
ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność

Zgodnie z niniejszą klauzulą, strony umowy uzgodniły, iż na Ubezpieczyciela nie przechodzą
roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony
ponoszą  odpowiedzialność  (podwykonawców)  jak  za  działalność  własną,  wynikającą
z przepisów prawa cywilnego, a w szczególności wynikające z art 828 Kodeksu Cywilnego.

Klauzula braku regresu 
do pracowników 
Ubezpieczającego

Zgodnie z niniejszą klauzulą, strony umowy uzgodniły, iż na Ubezpieczyciela nie przechodzą
roszczenia  Ubezpieczającego  przeciwko  pracownikom  Ubezpieczającego  lub
Ubezpieczonego wynikające z przepisów prawa cywilnego, a w szczególności wynikające z
art 828 Kodeksu Cywilnego.

Klauzula braku regresu 
do spółek powiązanych

Z  zachowaniem  pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych
warunków  ubezpieczenia  i  innych  postanowień  umowy  ubezpieczenia,  ustala  się,  że
Ubezpieczyciel  odstąpi  od regresu do sprawcy szkody w przypadku, gdy Ubezpieczony i
sprawca  szkody  mają  przynajmniej  jednego  wspólnego  udziałowca  lub  występują
bezpośrednie  lub  pośrednie  powiązania  pomiędzy  tymi  podmiotami,  w  tym  powiązania
kapitałowe.

Klauzula reprezentantów Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych
warunków  ubezpieczenia  strony  uzgodniły,  że  Zakład  Ubezpieczeń  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  wskutek  winy  umyślnej  lub  rażącego  niedbalstwa
wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się  członków zarządu spółki,  prokurentów i  pełnomocników.  Za
szkody  powstałe  z  winy  umyślnej  lub  rażącego  niedbalstwa  osób  nie  będących
reprezentantami Ubezpieczonego zakład ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność.

Klauzula stempla 
bankowego

Za  datę  prawidłowego  opłacenia  składki  ubezpieczeniowej  uznaje  się  datę  stempla
bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, o ile w
momencie jego składania  na rachunku Ubezpieczającego, była dostępna niezbędna ilość
środków płatniczych.

Klauzula płatności rat W  przypadku  odszkodowania  Ubezpieczyciel  nie  jest  uprawniony  do  potrącania  z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

Klauzula zbiegu roszczeń Ubezpieczyciel  nie  ma  prawa  odmówić  likwidacji  szkody  i  wypłaty  odszkodowania  w
przypadku, gdy roszczenie o zadośćuczynienie w powstałej szkodzie może być skierowane
do  osób  trzecich  oraz  gdy  odszkodowanie  przysługuje  z  obowiązkowych  umów
ubezpieczenia, zawartych przez osoby trzecie.

Klauzula zaliczki na 
poczet odszkodowania

Ubezpieczyciel  wypłaca  zaliczki  na  poczet  odszkodowania  w  wysokości  50%  kwoty
bezspornej w ciągu 14 dni od daty przedstawienia dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Klauzula aktualności 
ochrony 
ubezpieczeniowej

Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki bądź raty w terminie przewidywanym w umowie
ubezpieczenia  nie  powoduje  również  zawieszenia  ochrony  ubezpieczeniowej.
Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę zaległe składki lub raty.

Klauzula obowiązkowej 
obrony przed 
roszczeniami

Zgodnie z  niniejszą  klauzulą,  strony umowy uzgodniły,  iż w granicach udzielonej ochrony
ubezpieczeniowej  Ubezpieczyciel  ma  obowiązek  dokonania  oceny  sytuacji  faktycznej  i
prawnej  oraz  podjęcia  decyzji  o  uznaniu  roszczenia  i  wypłacie  odszkodowania  albo



prowadzenia  obrony  Ubezpieczonego/  Ubezpieczającego  przed  nieuzasadnionym
roszczeniem.

Klauzula 
odpowiedzialności 
cywilnej za szkody 
wyrządzone podczas 
podróży służbowych 
pracowników 
Ubezpieczającego

Z zachowaniem pozostałych,  nie  zmienionych  poniższymi  zapisami,  postanowień  umowy
ubezpieczenia  zawartych  we  wniosku  lub  OWU,  strony  postanowiły  rozszerzyć  zakres
ubezpieczenia o szkody wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas podróży
służbowych powstałe podczas wykonywania obowiązków pracowniczych.

Klauzula wykonania 
zarządzenia 
tymczasowego

Zgodnie  z  niniejszą  klauzulą,  strony  umowy  uzgodniły,  iż  Ubezpieczyciel  pokryje  koszty
wykonania  przez  Ubezpieczonego  zarządzenia  tymczasowego  sądu  o  zabezpieczeniu
roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego wskazanej
sumy  pieniężnej.  Jeżeli  zabezpieczenie  roszczenia  zostanie  zwolnione,  w szczególności
zostanie  zwrócony  depozyt,  Ubezpieczony  jest  zobowiązany  niezwłocznie  zwrócić
Ubezpieczycielowi  odzyskane  koszty  w  zakresie,  w  jakim  zostały  wcześniej  przez
Ubezpieczyciela zapłacone.

Klauzula kar umownych 
osób trzecich

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż ochroną zostają objęte roszczenia
regresowe  zgłoszone  Ubezpieczającemu  z  tytułu  kar  umownych,  do  zapłacenia,  których
zobowiązane były osoby trzecie,  w następstwie ubezpieczonego,  zawinionego uchybienia
popełnionego przez Ubezpieczonego.
Limit: 200.000 PLN

Klauzula przekształcenia 
się spółek

Strony  uzgodniły,  iż  w  przypadku  przekształcenia  się  ubezpieczonego  podmiotu  w  inny
podmiot  (zmiana  formy  prawnej)  przy  zachowaniu  tego  samego  rodzaju  prowadzonej
działalności Ubezpieczyciel  obejmuje  automatycznie ochroną  podmiot,  który powstanie po
przekształceniu.

Klauzule dodatkowe fakultatywne
Zwiększenie limitu 
odpowiedzialności

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla zakres podstawowego oraz rozszerzeń ochrony, 
dla których nie wprowadzono podlimitu z 200.000,00 PLN do 500.000,00 PLN na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Uzupełnienie sumy 
gwarancyjnej

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż Ubezpieczyciel przyznaje 
Ubezpieczonemu prawo do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, 
według stawki zgodnej ze złożoną ofertą

Klauzula nieszczelnego 
dachu

Szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek 
blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną 
stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także  szkody 
wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice 
napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do 
administrowanego budynku niezależnie od woli Ubezpieczonego.
Limit: 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Klauzula uszkodzeń   
wod-kan

OC za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją sieci i 
urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym w związku z 
cofnięciem się cieczy niezależnie od woli Ubezpieczonego.
Limit: 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

A. Dotyczy ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych

1. Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem  ubezpieczenia  jest  odpowiedzialność  cywilna  z  tytułu  czynów  niedozwolonych  (odpowiedzialność
deliktowa),  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  zobowiązania  (odpowiedzialność  kontraktowa)  za
szkody w mieniu i na osobie oraz szkody mające postać czystych strat finansowych, wyrządzone osobom trzecim w
związku z działalnością prowadzoną przez Wspólnoty Mieszkaniowe wymienione w załączniku nr 9 do SIWZ, a także
w związku z posiadanym mieniem bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie, w szczególności:

1.1. budynku (budynków) wraz z pomieszczeniami dodatkowymi, m.in. takimi jak piwnice, wózkownie, schowki,

garaże, suszarnie, rowerownie;
1.2. miejsc postojowych znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej;
1.3. placów, trawników, dziedzińców, ogrodów, drzew i roślin;
1.4. wszelkiego typu instalacji w jakie wyposażona jest nieruchomość wspólna;
1.5. urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, boisk znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej

2. Definicja wypadku ubezpieczeniowego i szkody
2.1. Za wypadek ubezpieczeniowy uważa się powstanie szkody rzeczowej, osobowej, czystej straty finansowej.
2.2. 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).
2.3. 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).
2.4. Czysta strata finansowa - szkoda nie mająca charakteru szkody rzeczowej i osobowej. Czyste starty finansowe
obejmują  wszystkie  zdarzenia  poza  wymienionymi  poniżej  zdarzeniami:  w  następstwie  działań  nie  objętych  umową,
wskutek wykonywania władzy publicznej, niedotrzymania terminów, kar umownych, przekroczenia kosztorysów, wynikające
z działalności reklamowej, związanych z dostarczaniem i wdrażaniem oprogramowania informatycznego.

3. Zakres ubezpieczenia
3.1. Szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością  (zgodnie z ustawą Kodeks cywilny, ustawą z dnia 24

czerwca 1994 r. o własności lokali - Dz.  U.  z 2018 r., poz. 716, 1496, 1506 z późn. zm.; innymi obowiązującymi przepisami
prawa)  oraz posiadanym,  użytkowanym i/lub  administrowanym mieniem,  wykorzystywanym w tej  działalności.  W myśl
szczególnych warunków ubezpieczenia  właściciele  i  lokatorzy poszczególnych lokali  w budynkach wchodzący w skład
wspólnoty oraz ich bliscy są traktowani jako osoby trzecie w stosunku do ubezpieczonego, tj. wspólnoty.
3.2. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci: strat rzeczywistych (damnum emergens),
utraconych  korzyści,  jakie  poszkodowany  odniósłby,  gdyby  do  szkody  nie  doszło  (lucrum  cessans),  a  także
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, o ile wynika ono ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia
ogólnych warunków ubezpieczenia.

3.3. Roszczenia  z  tytułu  utraconych  korzyści  wynikających  z  wypadku  są  objęte  ochroną,  o  ile  szkoda  której  są

konsekwencją jest objęta ochroną ubezpieczeniową.
3.4. Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa przez
Ubezpieczającego i Ubezpieczonego, jak i podczas działania „w dobrej wierze”.
3.5. Umowa  ubezpieczenia  obejmuje  wypadki  ubezpieczeniowe,  które  powstały  w  okresie  ubezpieczenia.  Jako
wypadek ubezpieczeniowy przyjmuje się  powstanie w okresie ubezpieczenia objętej  ubezpieczeniem szkody rzeczowej,
osobowej, lub czystej straty finansowej.
3.6. Warunkiem  odpowiedzialności  Ubezpieczyciela  jest  powstanie  wypadku  ubezpieczeniowego  w  okresie
ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia.

3.7. Zakres  ubezpieczenia  obejmuje  również  szkody  wyrządzone  wskutek  rażącego  niedbalstwa,  pod  wpływem

alkoholu lub środków odurzających.

3.8. Wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od terminu ich faktycznego powstania oraz liczby
poszkodowanych,  traktuje  się  jak  jeden  wypadek  ubezpieczeniowy,  a  za  datę  jego  wystąpienia  przyjmuje  się,  datę
powstania pierwszej szkody z serii. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody traktowane jako szkoda seryjna,
pod warunkiem że pierwsza szkoda powstała podczas trwania okresu ubezpieczenia. W takiej sytuacji ochroną objęte są
wszystkie szkody należące do danej serii, nawet po zakończeniu okresu ubezpieczenia.
3.9. W granicach swej odpowiedzialności, do wysokości sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowiązany jest zbadać
zasadność  wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń  oraz wypłacić  odszkodowanie (pod warunkiem przyjęcia
odpowiedzialności),  które Ubezpieczony zobowiązany jest  zapłacić  osobie poszkodowanej z  tytułu ryzyk określonych w
umowie ubezpieczenia w granicach wyznaczonych w umowie ubezpieczenia i którego wysokość została ustalona przez
Ubezpieczyciela na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.
3.10. Ubezpieczyciel pokrywa także ponad sumę gwarancyjną uzasadnione i niezbędne:

3.10.1. koszty  wynagrodzenia  ekspertów  powołanych  w  uzgodnieniu  z  Ubezpieczycielem  w  celu  ustalenia
okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody;
3.10.2. niezbędne  koszty  zastępstwa  procesowego  w  sporze  prowadzonym  na  polecenie  lub  za  zgodą
Ubezpieczyciela; jeżeli w wyniku wypadku ubezpieczeniowego powodującego odpowiedzialność Ubezpieczonego
objętą ochroną ubezpieczeniową zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie karne, Ubezpieczyciel pokryje
koszty obrony, jeżeli zażądał jej powołania lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów;

3.10.3. koszty wynikłe z zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego

środków w celu zapobieżenia lub zmniejszenia jej rozmiarów, nawet jeżeli okazały się bezskuteczne,
Limit w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ponad sumę
gwarancyjną.

3.11. Rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej:
UWAGA:  Uznaje  się,  że  wyłączenia  OWU  Ubezpieczyciela  dotyczące  wskazanych  poniżej  rozszerzeń
zakresu  ubezpieczenia  nie  obowiązują,  natomiast  zastosowane  w  poniższych  zapisach  limity
odpowiedzialności nie mają  zastosowania do ryzyk, które w myśl  zapisów OWU Ubezpieczyciela nie są
limitowane

1.11.1. OC  z  tytułu  prowadzenia  działalności  gospodarczej  i  posiadanego  mienia  (delikt  i

kontrakt),

1.11.2. OC za szkody wyrządzone członkom wspólnoty w związku z prowadzoną działalnością

i/lub  posiadaniem  przez wspólnotę  części  wspólnej  nieruchomości,

1.11.3. OC członków  wspólnoty  za  szkody  osobowe  lub  rzeczowe  wyrządzone wspólnocie

w związku z posiadaniem przez członka wspólnoty lokalu mieszkalnego/użytkowego,

1.11.4. OC za szkody wyrządzone wykonawcom i podwykonawcom,

1.11.5. szkody powstałe w związku z posiadaniem i obowiązkiem utrzymywania w należytym

stanie nieruchomości,

1.11.6. OC za  szkody  związane  z  przeniesieniem ognia oraz  szkody wyrządzone wskutek

wybuchu,



1.11.7. szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek

blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną i
drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także o szkody wyrządzone wskutek zmiany
poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej
konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do administrowanego budynku,

1.11.8. OC za  szkody wyrządzone w związku z awarią,  działaniem bądź eksploatacją  sieci  i

urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym w związku z cofnięciem się
cieczy,

1.11.9. OC za szkody wyrządzone w wyniku poszukiwania przyczyn awarii,

1.11.10. OC za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników przyległych do

nieruchomości, budynków oraz powierzchni dachowych,

1.11.11. OC za szkody wyrządzone w wyniku konserwacji, remontu lub naprawy,

1.11.12. OC  za  szkody  wyrządzone  przez  wykonawców  i  podwykonawców  z  zachowaniem

prawa do regresu,

1.11.13. OC za szkody w mieniu przechowywanym, znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub

kontrolą Ubezpieczonego, limit: 100.000 PLN,

1.11.14. OC za szkody w środowisku obejmujące koszty usunięcia zanieczyszczeń,

1.11.15. Włączenie  szkód wyrządzonych przez dostarczoną  lub wyprodukowaną  energię  oraz

szkód wynikających z niedostarczenia energii w jakiejkolwiek postaci,

1.11.16. Czyste straty finansowe, limit: 100.000 PLN,

1.11.17. Klauzula kosztów ochrony prawnej.

2. Zakres terytorialny
Zakresem ochrony objęte są szkody na terytorium RP.

3. Suma gwarancyjna
Suma  gwarancyjna  wynosi  100.000,00  PLN  na  jeden  i  wszystkie  wypadki  w  okresie  ubezpieczenia,  
z zastrzeżeniem limitów w klauzulach rozszerzających zakres ochrony ubezpieczeniowej. Wskazana suma gwarancyjna
i limity obowiązują w każdym rocznym okresie ubezpieczenia.

4. Franszyza / udział własny
Szkody osobowe – franszyzy i udziały własne zniesione,
Szkody rzeczowe – franszyza redukcyjna: 300,00 PLN, udziały własne zniesione,
Czyste straty finansowe – franszyza redukcyjna: 1.000,00 PLN, udziały własne zniesione.

5. Klauzule dodatkowe obligatoryjne
Klauzula rozliczenia 
składki

Zgodnie  z  niniejszą  klauzulą,  strony  umowy  uzgodniły,  iż  Ubezpieczyciel  odstępuje  od
rozliczania składki od obrotu po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Klauzula braku regresu 
do osób za które 
ubezpieczający ponosi 
odpowiedzialność

Zgodnie z niniejszą klauzulą, strony umowy uzgodniły, iż na Ubezpieczyciela nie przechodzą
roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom za które Ubezpieczający lub Ubezpieczony
ponoszą  odpowiedzialność  (podwykonawców)  jak  za  działalność  własną,  wynikającą
z przepisów prawa cywilnego, a w szczególności wynikające z art 828 Kodeksu Cywilnego.

Klauzula reprezentantów Z  zachowaniem  pozostałych,  niezmienionych  niniejszą  klauzulą  postanowień  ogólnych
warunków  ubezpieczenia  strony  uzgodniły,  że  Zakład  Ubezpieczeń  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  szkody  powstałe  wskutek  winy  umyślnej  lub  rażącego  niedbalstwa
wyłącznie reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów
Ubezpieczającego uważa się Zarządcę Wspólnoty. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub
rażącego  niedbalstwa  osób  nie  będących  reprezentantami  Ubezpieczonego  zakład
ubezpieczeń ponosi pełną odpowiedzialność.

Klauzula stempla 
bankowego

Za  datę  prawidłowego  opłacenia  składki  ubezpieczeniowej  uznaje  się  datę  stempla
bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, o ile w
momencie jego składania na rachunku Ubezpieczającego, była dostępna niezbędna ilość
środków płatniczych.

Klauzula płatności rat W  przypadku  odszkodowania  Ubezpieczyciel  nie  jest  uprawniony  do  potrącania  z kwoty
odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych.

Klauzula zbiegu roszczeń Ubezpieczyciel  nie  ma  prawa  odmówić  likwidacji  szkody  i  wypłaty  odszkodowania  w
przypadku, gdy roszczenie o zadośćuczynienie w powstałej szkodzie może być skierowane
do  osób  trzecich  oraz  gdy  odszkodowanie  przysługuje  z  obowiązkowych  umów
ubezpieczenia, zawartych przez osoby trzecie.

Klauzula zaliczki na 
poczet odszkodowania

Ubezpieczyciel  wypłaca  zaliczki  na  poczet  odszkodowania  w  wysokości  50%  kwoty
bezspornej w ciągu 14 dni od daty przedstawienia dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

Klauzula aktualności Brak wpłaty przez Ubezpieczającego składki bądź raty w terminie przewidywanym w umowie



ochrony 
ubezpieczeniowej

ubezpieczenia  nie  powoduje  również  zawieszenia  ochrony  ubezpieczeniowej.
Ubezpieczycielowi przysługuje roszczenie o zapłatę zaległe składki lub raty.

Klauzula obowiązkowej 
obrony przed 
roszczeniami

Zgodnie z  niniejszą  klauzulą,  strony umowy uzgodniły,  iż w granicach udzielonej  ochrony
ubezpieczeniowej  Ubezpieczyciel  ma  obowiązek  dokonania  oceny  sytuacji  faktycznej  i
prawnej  oraz  podjęcia  decyzji  o  uznaniu  roszczenia  i  wypłacie  odszkodowania  albo
prowadzenia  obrony  Ubezpieczonego/  Ubezpieczającego  przed  nieuzasadnionym
roszczeniem.

Klauzula wykonania 
zarządzenia 
tymczasowego

Zgodnie  z  niniejszą  klauzulą,  strony  umowy  uzgodniły,  iż  Ubezpieczyciel  pokryje  koszty
wykonania  przez  Ubezpieczonego  zarządzenia  tymczasowego  sądu  o  zabezpieczeniu
roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego wskazanej
sumy  pieniężnej.  Jeżeli  zabezpieczenie  roszczenia  zostanie  zwolnione,  w szczególności
zostanie  zwrócony  depozyt,  Ubezpieczony  jest  zobowiązany  niezwłocznie  zwrócić
Ubezpieczycielowi  odzyskane  koszty  w  zakresie,  w  jakim  zostały  wcześniej  przez
Ubezpieczyciela zapłacone.

Klauzula kar umownych 
osób trzecich

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż ochroną zostają objęte roszczenia
regresowe  zgłoszone  Ubezpieczającemu  z  tytułu  kar  umownych,  do  zapłacenia,  których
zobowiązane były  osoby trzecie,  w następstwie  ubezpieczonego,  zawinionego uchybienia
popełnionego przez Ubezpieczonego.
Limit: 100.000 PLN

Klauzule dodatkowe fakultatywne
Zwiększenie limitu 
odpowiedzialności

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla zakres podstawowego oraz rozszerzeń ochrony, dla
których nie wprowadzono podlimitu ze 100.000,00 PLN do 200.000,00 PLN na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Uzupełnienie sumy 
gwarancyjnej

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż Ubezpieczyciel przyznaje 
Ubezpieczonemu prawo do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, 
według stawki zgodnej ze złożoną ofertą

Klauzula nieszczelnego 
dachu

Szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w tym z kominów, obróbek 
blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną 
stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także  szkody 
wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice 
napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej do 
budynku Wspólnoty niezależnie od woli Ubezpieczonego.
Limit: 5.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Klauzula uszkodzeń wod-
kan

OC za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź eksploatacją sieci i 
urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym w związku z 
cofnięciem się cieczy niezależnie od woli Ubezpieczonego.
Limit: 5.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe



Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert.

1.  Wybór  oferty  będzie  dokonywany  w  oparciu  o  ocenę  wg  poniższych  kryteriów,  dla  każdej  części
zamówienia oddzielnie
a.A. Cena:  60%
a.B. Warunki ubezpieczenia: 40%

Kryterium A - Cena

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość  punktów - 60.
Pozostałym  Wykonawcom  przypisana  zostanie  odpowiednio  mniejsza  liczba  punktów.  Ocena  ofert  w
zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana według następujących zasad. 

Przy ocenie tego kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Cmin
                         An =    ---------- x 60 pkt  
                                Cn
An – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A,
Cmin – najniższa cena wśród złożonych ofert,
Cn – cena rozpatrywanej oferty

Kryterium B - Warunki ubezpieczenia

Oferty  będą  oceniane  na  podstawie  poniższej  tabeli  punktowej  opracowanej  dla  klauzul  fakultatywnych
zaakceptowanych przez Wykonawcę:

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

Klauzule fakultatywne

Nazwa Treść Liczba punktów

Klauzula ubezpieczenia 
zwiększonych kosztów 

Z  zachowaniem pozostałych  niezmienionych  niniejszą  klauzulą
postanowień  umowy  ubezpieczenia  i  Ogólnych  Warunków
Ubezpieczenia  ustala  się,  że  zakres  ubezpieczenia  zostaje
rozszerzony  o  koszty  dodatkowe  związane  z  zastosowaniem
rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń
w prowadzeniu działalności. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje
koszty dodatkowe o ile koszty te powstały w związku ze szkodą
objętą  ochroną  ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel  pokrywa
niezbędne  koszty  dodatkowe  (zależne  i  niezależne  od  czasu)
poniesione  przez  Ubezpieczającego  w  maksymalnym  okresie
odszkodowawczym  wynoszącym  3  miesiące,  przy  czym  okres
odszkodowawczy rozpoczyna się od daty szkody w mieniu. Limit
w wysokości  500.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia..

5

Klauzula terroryzmu Zakres   ochrony   ubezpieczeniowej   zostaje   rozszerzony   o
szkody   powstałe   w ubezpieczonym  mieniu,  gdy  są  one
bezpośrednim  następstwem  aktów  terroryzmu,  a także
następstwem podpalenia lub podłożenia ładunków wybuchowych
przez grupy przestępcze albo innych czynów kryminalnych. Przez
akty  terroryzmu  rozumie się  działanie  jakiejkolwiek  osoby  w
imieniu  lub w powiązaniu z jakąkolwiek  organizacją  występującą
w celu  obalenia  rządu  lub wywarcia  na niego  wpływu (de iure
lub de facto)  przy użyciu  siły  albo przemocy. Limit
odpowiedzialności   na jedno    i wszystkie    zdarzenia:
500.000,00 PLN  w każdym rocznym okresie ubezpieczenia

5

Klauzula prewencyjna Suma ubezpieczenia prewencyjnego przypisana zostaje do tych
składników  majątku,  dla  których  wystąpiło  niedoubezpieczenie,
lub pozycji,  dla których suma ubezpieczenia zapisana w polisie
okazała  się  niewystarczająca  z  powodu  poniesionych  przez
Ubezpieczającego  kosztów  związanych  z uniknięciem  lub

5



ograniczeniem szkody. Limit 500.000,00 PLN

Klauzula szkód 
mechanicznych

Zakresem  ochrony  ubezpieczeniowej  objęte  są  szkody
mechaniczne  spowodowane  działaniem  człowieka,  wadami
produkcyjnymi  oraz  przyczynami  eksploatacyjnymi,  do  których
doszło  w  maszynach,  urządzeniach,  aparatach  oraz  sprzęcie
elektronicznym.
Przez  szkody  spowodowane  działaniem człowieka  rozumie  się
szkody  powstałe  wskutek  nieumyślnego  błędu  osób
uprawnionych  do  obsługi  urządzenia  oraz  uszkodzenia
(zniszczenia) przez osoby trzecie.
Przez szkody spowodowane wadami produkcyjnymi rozumie się
szkody  powstałe  w  wyniku  błędów  w  projektowaniu  lub
konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych
nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej
na stanowisku pracy.
Przez  szkody  spowodowane  przyczynami  eksploatacyjnymi
rozumie  się  niezawinione  przez  osoby  obsługujące  urządzenie
szkody  polegające  na  uszkodzeniu  lub  zniszczeniu  elementów
maszyny  przez  zjawiska  fizyczne,  np.  siły  odśrodkowe,  wzrost
ciśnienia,  eksplozję  lub  implozję,  przegrzanie  oraz  wadliwe
działanie  urządzeń:  sterujących,  zabezpieczających,
sygnalizacyjno-pomiarowych, itp.
Dopuszcza  się  następujące  wyłączenia  odpowiedzialności
Ubezpieczyciela:
- w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z
uwagi  na  swoje  specyficzne  funkcje  podlegają  okresowej
wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek
zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli;
-  w  maszynach,  urządzeniach  i  aparatach  technicznych
przeznaczonych do pracy pod ziemią, związanych bezpośrednio z
produkcją  wydobywczą  (kopalnictwem  węgla  kamiennego,
brunatnego,  soli,  ropy  naftowej,  gazu  ziemnego,  rud  żelaza  i
metali nieżelaznych),
- będące następstwem naturalnego zużycia,
- powstałe w czasie naprawy dokonywanej przez osoby trzecie
- pokrywane przez producenta w okresie gwarancji,
- spowodowane wadami bądź usterkami, o których Ubezpieczony
wiedział przed zawarciem ubezpieczenia,
- zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- w postaci utraty zysku oraz utraconych korzyści.
Limit  odpowiedzialności  na jedno  i  wszystkie  zdarzenia  wynosi
50.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.

5

Klauzula awarii Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody polegające
na  awariach  lub  uszkodzeniach  maszyn,  urządzeń  i  aparatów
zainstalowanych w miejscu wymienionym w umowie. Za awarię i
uszkodzenie  w  szczególności  uważa  się  stan  techniczny
maszyny,  urządzenia  lub  aparatu,  który  ogranicza  lub
uniemożliwia  jego  dalszą  eksploatację,  oraz  zmniejszenie
sprawności  lub  niesprawność  maszyny,  urządzenia  lub aparatu
ograniczające jego zdatność do działania
Limit  odpowiedzialności  na jedno  i  wszystkie  zdarzenia  wynosi
50.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 500,00 PLN
System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko.

5

Klauzula ubezpieczenia 
maszyn od szkód 
elektrycznych

Ubezpieczyciel  obejmuje  ochroną  ubezpieczeniową  szkody
powstałe w:
-  maszynach  elektrycznych  m.in.  silnikach,  generatorach,
transformatorach, przekształtnikach,
-  aparatach  elektrycznych  m.in.  aparatach  łączeniowych
(wyłączniki,  odłączniki),  pomiarowych  (przekładniki  prądowe  i
napięciowe),  regulacyjno-ograniczających  (kondensatory,
rezystory, dławiki),

5



- instalacjach elektrycznych,
- urządzeniach elektroenergetycznych,
- rozdzielniach elektrycznych.
Bez względu na wiek i miejsce ich zainstalowania na terytorium
RP,  spowodowane  działaniem  prądu  elektrycznego.
Ubezpieczone są konsekwencje wystąpienia m.in. następujących
zdarzeń:  niewłaściwej  obsługi,  działania  prądu,  niezadziałania
wymaganych  zabezpieczeń  chroniących  maszyny,  zmiany
napięcia  zasilania,  zaniku  napięcia  jednej  lub  kilku  faz,
uszkodzenia izolacji, zwarcia (spięcia).

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny i aparaty podczas
pracy, w stanie spoczynku, a także w czasie konserwacji, remontu
okresowego  lub  w  okresie  testów  z  nimi  związanych,  o  ile
czynności  te  odbywają  się  w  miejscu  ubezpieczenia.  Jeżeli
konserwacja  czy  remont  okresowy  powoduje  konieczność
demontażu, ochrona ubezpieczeniowa jest kontynuowana i trwa
nieprzerwanie  w  trakcie  wymienionych  wyżej  czynności,
z uwzględnieniem  przemieszczania  na  terenie  zakładu  oraz
podczas ponownego montażu.

Za wysokość szkody przyjmuje się:
-  koszt  zakupu  nowej  maszyny  elektrycznej  lub  aparatu  tego
samego  rodzaju,  mocy  typu  z  uwzględnieniem  stopnia
faktycznego zużycia lub
-  koszt  naprawy  zwiększony  o  koszt  transportu,  demontażu  i
montażu potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie
kalkulacji  sporządzonej przez Ubezpieczającego, jeżeli  naprawy
dokonano  we  własnym  zakresie,  w  cenach  obowiązujących  w
dniu powstania szkody.
Limit odpowiedzialności: 50.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 1.000,00 PLN

Klauzula likwidacji w 
ciągu 3 dni roboczych

Ubezpieczyciel  zobowiązuje  się  do dokonania  oględzin miejsca
wystąpienia szkody w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu
jej zgłoszenia. Ubezpieczyciel przedstawi pełną listę dokumentów
wymaganych  do  prawidłowego  oszacowania  i  pełnej  likwidacji
szkody najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia szkody.
W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub
rabunkiem, Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał terminu wypłaty
odszkodowania  od  wykrycia  sprawcy  lub  postanowienia  o
umorzeniu postępowania w przypadku gdy zgłoszone roszczenie
będzie  wskazywało  na  odpowiedzialność  Ubezpieczyciela.  W
przypadku  braku  oględzin  w/w  terminie  Ubezpieczający  może
przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody.

5

Usuwanie Gniazd Ubezpieczenie obejmuje koszt usuwania gniazd ptaków i owadów
z ubezpieczonej lokalizacji. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z
tego  tytułu  ograniczona  jest  do  limitu  odpowiedzialności
10.000,00 PLN.

5

Czyszczenie Odpływów Ubezpieczenie  obejmuje  wydatki  konieczne  i  uzasadnione
poniesione przez Ubezpieczonego w zakresie oczyszczenia i/lub
naprawy odpływów, ścieków, kanałów i tym podobnych urządzeń
służących  do  odprowadzania  wody  lub  ścieków,  za  które
Ubezpieczony  jest  odpowiedzialny  i  powstały  w  konsekwencji
szkody objętej umową ubezpieczenia.

5

Rewitalizacja Gruntów Ubezpieczenie  obejmuje  konieczne  i  uzasadnione  wydatki
poniesione  przez  Ubezpieczonego  w  celu  przywrócenia
powierzchni przeznaczanych na cele rekreacyjne znajdujące się
w ramach ubezpieczonej lokalizacji,  w których powstała szkoda
na skutek akcji ratowniczej prowadzonej przez Straż Pożarną lub
jakiekolwiek  inne  służby  ratunkowe,  o  ile  ta  akcja  ratunkowa
dotyczyła  ubezpieczonego  mienia,  w którym  wystąpiła  szkoda
spowodowana ubezpieczonym zdarzeniem.

5

Przypadkowe Ubezpieczenie  obejmuje  koszt  ponownego  napełnienia 5



Uruchomienie Urządzeń 
Przeciwpożarowych

urządzeń  ppoż.  substancją  gaśniczą  spowodowany
przypadkowym  wydostaniem  się  substancji  gaśniczej  z
urządzeń  ppoż.  stanowiących część  Ubezpieczonego mienia
w takim zakresie w jakim taki koszt nie podlega zwrotowi od
podmiotów  zajmujących  się  konserwacją  takich  urządzeń.
Limit w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia.

Klauzula ochrony mienia
lokatorów powstałe 
wskutek zalania

Ustala się, że z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą
klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia mienia od
ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  zakres  udzielonej  ochrony
ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody w mieniu lokatorów
powstałe wskutek zalania. Przez zalanie rozumie się niezamierzone i
niekontrolowane wydostanie się wody, pary wodnej lub płynów z
przewodów  i  urządzeń  wodociągowych,  kanalizacyjnych,
grzewczych lub technologicznych; cofnięcie się wody lub ścieków
z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej; zalania przez działania
wody powstałej wskutek topnienia zalegającego śniegu lub lodu w
wyniku gwałtownej zmiany temperatury. Limit: 5.000 zł / lokal w
każdym rocznym okresie ubezpieczenia

5



I. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Klauzula likwidacji w 3 
dni roboczych

Ubezpieczyciel  zobowiązuje  się  do dokonania  oględzin miejsca
wystąpienia szkody w ciągu 3 dni roboczych licząc od momentu
jej zgłoszenia. Ubezpieczyciel przedstawi pełną listę dokumentów
wymaganych  do  prawidłowego  oszacowania  i  pełnej  likwidacji
szkody najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia szkody.
W przypadku szkód spowodowanych kradzieżą z włamaniem lub
rabunkiem, Ubezpieczyciel nie będzie uzależniał terminu wypłaty
odszkodowania  od  wykrycia  sprawcy  lub  postanowienia  o
umorzeniu postępowania w przypadku gdy zgłoszone roszczenie
będzie wskazywało na odpowiedzialność Ubezpieczyciela.

5



Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości

Klauzule fakultatywne

Nazwa Treść Liczba punktów

Podniesienie sumy 
gwarancyjnej - 200.000,00
euro

Podniesienie sumy gwarancyjnej z 100.000,00 euro do 
200.000,00 euro na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

5

Podniesienie sumy 
gwarancyjnej - 400.000,00
euro

Podniesienie sumy gwarancyjnej z 100.000,00 euro do 
400.000,00 euro na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

10

Uzupełnienie sumy 
gwarancyjnej

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż 
Ubezpieczyciel przyznaje Ubezpieczonemu prawo do 
uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, 
według stawki zgodnej ze złożoną ofertą

5



Ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności  gospodarczej

oraz posiadania mienia
Dotyczy ubezpieczenia Zakładu Administracji Nieruchomości „ZAN” Sp. z o.o.

Klauzule fakultatywne

Nazwa Treść Liczba punktów

Zwiększenie limitu 
odpowiedzialności

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla zakres podstawowego 
oraz rozszerzeń ochrony, dla których nie wprowadzono podlimitu
z 200.000,00 PLN do 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe

5

Uzupełnienie sumy 
gwarancyjnej

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż 
Ubezpieczyciel przyznaje Ubezpieczonemu prawo do 
uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, 
według stawki zgodnej ze złożoną ofertą

5

Klauzula nieszczelnego 
dachu

Szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w 
tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury 
spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną 
i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a 
także  szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia 
roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego 
wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, 
należącej do administrowanego budynku niezależnie od woli 
Ubezpieczonego.
Limit: 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe

5

Klauzula uszkodzeń wod-
kan

OC za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź
eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych i 
centralnego ogrzewania, w tym w związku z cofnięciem się 
cieczy niezależnie od woli Ubezpieczonego.
Limit: 10.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki 
ubezpieczeniowe

10

Klauzula zbiegu roszczeń Ubezpieczyciel  nie  ma  prawa  odmówić  likwidacji  szkody  i
wypłaty  odszkodowania  w  przypadku,  gdy  roszczenie  o
zadośćuczynienie  w powstałej  szkodzie może być  skierowane
do  osób  trzecich  oraz  gdy  odszkodowanie  przysługuje  z
obowiązkowych  umów  ubezpieczenia,  zawartych  przez  osoby
trzecie.

5

Dotyczy ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych
Klauzule fakultatywne

Nazwa Treść Liczba punktów

Zwiększenie limitu 
odpowiedzialności

Zwiększenie limitu odpowiedzialności dla zakres podstawowego 
oraz rozszerzeń ochrony, dla których nie wprowadzono podlimitu
ze 100.000,00 PLN do 200.000,00 PLN na jeden i wszystkie 
wypadki ubezpieczeniowe

5

Uzupełnienie sumy 
gwarancyjnej

Zgodnie z niniejszą klauzulą strony umowy uzgodniły, iż 
Ubezpieczyciel przyznaje Ubezpieczonemu prawo do 
uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie odszkodowania, 
według stawki zgodnej ze złożoną ofertą

5

Klauzula nieszczelnego 
dachu

Szkody wyrządzone wskutek zalania przez nieszczelny dach, w 
tym z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury 
spustowe czy opoczniki balkonów, nieszczelną stolarkę okienną 
i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a 
także  szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia 
roboczego ponad dopuszczalne granice napięcia nominalnego 
wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, 
należącej do budynku Wspólnoty niezależnie od woli 
Ubezpieczonego.
Limit: 5.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

5



Klauzula uszkodzeń wod-
kan

OC za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź
eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo –kanalizacyjnych i 
centralnego ogrzewania, w tym w związku z cofnięciem się 
cieczy niezależnie od woli Ubezpieczonego.
Limit: 5.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

10

Klauzula zbiegu roszczeń Ubezpieczyciel  nie  ma  prawa  odmówić  likwidacji  szkody  i
wypłaty  odszkodowania  w  przypadku,  gdy  roszczenie  o
zadośćuczynienie  w powstałej  szkodzie może być  skierowane
do  osób  trzecich  oraz  gdy  odszkodowanie  przysługuje  z
obowiązkowych  umów  ubezpieczenia,  zawartych  przez  osoby
trzecie.

5

Przyznane punkty za zaakceptowane klauzule fakultatywne zostaną zsumowane, a wartość punktowa dla
kryterium będzie obliczana wg wzoru:

                          Mp
                         Bn =    ---------- x 40 pkt  
                               Mm
Bn – liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B,
Mp – suma punktów z tabeli klauzul fakultatywnych
Mm - maksymalna możliwa do uzyskania wartość liczbowa ocenianego kryterium (145 pkt)
Podsumowanie:

1. Za najkorzystniejszą (w zakresie każdej części) zostanie uznana oferta, która nie podlega

odrzuceniu  oraz  uzyska  największą  łączną  ilość  punktów  w  przyjętych  kryteriach  A  i  B  wg
poniższego wzoru. 

Łączna ilość punktów P = An+Bn

2. Zamawiający udzieli  zamówienia Wykonawcy,  którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

przedstawionym  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  oraz  zostanie  oceniona  jako
najkorzystniejsza, tzn. taka, która otrzyma najwyższą łączną ilość punktów

3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać  wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to,  że dwie lub więcej  ofert  przedstawia taki sam bilans ceny i  innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać  wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to,  że zostały złożone oferty o takiej  samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli  te
oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie – ofert dodatkowych.

5.  Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą  zaoferować  cen wyższych niż  zaoferowane

w złożonych ofertach.       
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców pisemnych wyjaśnień, dotyczących

treści  złożonej  oferty.  Wykonawca będzie  zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień,
w terminie określonym przez Zamawiającego. 


