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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 

 

„SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA 

1.1. Przedmiotem zamówienia są: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności i użytkowania mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim oraz będących w jego 
użytkowaniu na podstawienie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub umów o 
podobnym charakterze. 

2. WYMAGANIA OGÓLNE  

2.1. Zamawiający, biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności oraz posiadany majątek, 
określa swoje warunki, które Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnid przy ocenie 
ryzyka i wyliczaniu składki ubezpieczeniowej. Warunki te zawarte są w następnych punktach 
Wymagao ogólnych oraz w Wymaganiach szczegółowych. 

2.2. Do wszystkich rodzajów ubezpieczeo będą miały zastosowanie ogólne lub/i szczególne (jeśli 
Wykonawca stosuje) warunki ubezpieczenia, zatwierdzone uchwałą uprawnionego organu 
Wykonawcy i stanowiące integralną częśd zawieranej Umowy/Polisy w poszczególnych 
rodzajach ubezpieczeo. 

2.3. Wszystkie wymagania Zamawiającego nieuwzględnione lub odmiennie uregulowane 
w dokumentach, o których mowa w pkt. 2.2. będą zawarte w Umowie Generalnej, którą 
Wykonawca zobowiązany jest do podpisania niezwłocznie po zakooczeniu postępowania 
przetargowego. 

2.4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, które będzie obejmowało 
odpowiednie ubezpieczenia nabytych i modernizowanych w trakcie okresu ubezpieczenia 
środków trwałych w ramach zmiany wartości łącznej. 

2.5. Do zamówienia uzupełniającego będą miały zastosowanie takie same stawki, jakie były 
stosowane w poszczególnych rodzajach ubezpieczeo zawartych dla zamówienia 
podstawowego. 

3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 

3.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA - Odpowiedzialnośd cywilna deliktowa i kontraktowa 
ponoszona przez Ubezpieczającego za szkody majątkowe i osobowe, wyrządzone 
w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego do jej 
prowadzenia. Odpowiedzialnośd obejmuje wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe 
w okresie ubezpieczenia, które w myśl przepisów prawa polskiego zostaną zgłoszone 
przed upływem ustawowego terminu przedawnienia tych roszczeo.  

 

3.2. DANE DO OCENY RYZYKA  
3.2.1. Przychody za 2012 r. – 12 922 tys. zł  
3.2.2. Przychody szacowane na 2013 r. 13 486 tys. zł  
3.2.3. Przychody planowane na 2014 r. – 14 025 tys. zł 
3.2.4. Liczba zatrudnionych (stan na październik 2013) – 126 osób 
3.2.5. PKD główne: 3600Z - POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 
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3.2.6. Rodzaj prowadzonej działalności: 
3.2.6.1. pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, 
3.2.6.2. gospodarka ściekami, usługi sanitarne i pokrewne, 
3.2.6.3. wywóz nieczystości i gospodarka odpadami komunalnymi, 
3.2.6.4. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 
3.2.6.5. produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody), 
3.2.6.6. wynajem nieruchomości na własny rachunek, 
3.2.6.7. budownictwo, 
3.2.6.8. wykonywanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
3.2.6.9. wykonywanie przewiertów horyzontalnych pod jezdniami i chodnikami, 
3.2.6.10. badanie w zakresie fizyko-chemicznej kontroli jakości wody, ścieków, osadów 

ściekowych i gleb, 
3.2.6.11. projektowanie, 
3.2.6.12. produkcja wyrobów budowlanych z betonu, 
3.2.6.13. transport lądowy pozostały 

 

3.3. ZAKRES UBEZPIECZENIA - zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialnośd cywilną 
(deliktową i kontraktową) z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania, 
użytkowania, gospodarowaniu  i administrowaniu  ruchomościami i nieruchomościami 
wykorzystywanymi w związku z prowadzeniem określonej działalności przez 
Ubezpieczającego. Dotyczy to również terenów przyległych (parkingi, place zabaw itp.), 
w odniesieniu do których Ubezpieczający jest obowiązany do administrowania i/lub 
zarządzania. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o klauzule obligatoryjne 
wymienione w punkcie 6 oraz o zaakceptowane przez Wykonawcę klauzule fakultatywne 
wymienione w punkcie 7 niniejszego załącznika. 

3.3.1. Suma gwarancyjna 1 000 000 PLN 
3.3.2. Podlimity: 
3.3.2.1. Szkody na osobie - do wysokości sumy gwarancyjnej na jedno i wszystkie zdarzenia. 
3.3.2.2. Szkody w rzeczach – 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 
3.3.3. Udział własny: zniesiony 
3.3.4. Franszyza redukcyjna: 200 PLN 
3.3.5. Franszyza integralna: brak 
3.4. Jeżeli poszczególne klauzule określone w punkcje 6 i 7 niniejszego załącznika określają 

odmienne franszyzy i udziały własne, Wykonawca będzie stosował je tylko do 
poszczególnych klauzul. 

3.5.  Jeżeli Ogólne warunki ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę wyłączają 
odpowiedzialnośd za szkody opisane w pkt 3.5.1. – 3.5.11. Wykonawca rozszerzy zakres 
ubezpieczenia o: 

3.5.1. Szkody wyrządzone w związku z awarią i/lub eksploatacją urządzeo wodno-
kanalizacyjnych i C.O. 

3.5.1.1. Podlimit: do wysokości sumy gwarancyjnej 
3.5.2. Szkody powstałe w związku z zarządzaniem nieruchomościami, które nie są objęte 

obowiązkowym ubezpieczeniem określonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 
13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
zarządcy nieruchomości. 

3.5.2.1. Podlimit: do wysokości sumy gwarancyjnej 
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3.5.3. Szkody powstałe w związku z posiadaniem, użytkowaniem pojazdów 
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych. 

3.5.3.1. Liczba aktualnie posiadanych pojazdów wolnobieżnych: 2 szt. 
3.5.3.2. Podlimit: do wysokości sumy gwarancyjnej 

3.5.4. Odpowiedzialnośd cywilną pracodawcy za szkody poniesione przez pracowników 
w następstwie wypadków przy pracy. Przy czym za pracowników uważa się osobę 
fizyczną zatrudnioną przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania albo na podstawie umowy cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby 
fizycznej, która zawarła z Zamawiającym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca. Za 
pracowników uważa się również praktykantów, wolontariuszy stażystów etc. 

3.5.4.1. Podlimit: do wysokości sumy gwarancyjnej 
3.5.5. Odpowiedzialnośd cywilną za szkody w rzeczach ruchomych osób trzecich, z których 

osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy 
leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego. Włączeniu nie podlegają 
pojazdy mechaniczne. 

3.5.5.1. Podlimit: 200 000 PLN  
3.5.6. Odpowiedzialnośd cywilną za szkody wyrządzone podczas prac załadunkowych lub 

rozładunkowych. 
3.5.6.1. Podlimit: 100 000 PLN  

3.5.7. Odpowiedzialnośd cywilną za szkody wyrządzone w instalacjach podziemnych lub 
urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte 
ubezpieczeniem. 

3.5.7.1. Podlimit: do wysokości sumy gwarancyjnej 
3.5.8. Odpowiedzialnośd cywilną za szkody wynikłe z działania młotów pneumatycznych, 

hydraulicznych lub kafarów. 
3.5.8.1. Podlimit: 200 000 PLN 

3.5.9. Odpowiedzialnośd cywilną za szkody powstałe w wyniku wibracji, osunięcia się ziemi 
i osłabienia elementów nośnych, zapadania się terenu. 

3.5.9.1. Podlimit: do wysokości sumy gwarancyjnej 
3.5.10. Odpowiedzialności cywilną za szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa 

Zamawiającego. 
3.5.10.1. Podlimit: do wysokości sumy gwarancyjnej 

3.5.11. Klauzula rozszerzająca odpowiedzialnośd ubezpieczyciela o szkody w rzeczach 
znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Zamawiającego. 

3.5.11.1. Podlimit: 100 000 PLN  

4. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

4.1. ZAKRES UBEZPIECZENIA – zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie szkody powstałe 
w ubezpieczonym mieniu w okresie ubezpieczenia, zaistniałe na skutek przypadkowych, 
nagłych i nieprzewidzianych zdarzeo, z uwzględnieniem wyłączeo zawartych w ogólnych 
warunkach ubezpieczenia Wykonawcy, chyba że SIWZ włącza je obligatoryjnie. 

4.2. Niezależnie od postanowieo punktu 4.1. Wykonawca obligatoryjnie obejmuje ochroną 
poniższe ryzyka: 

4.2.1. Szkody powstałe w mieniu pracowników 
4.2.1.1. Podlimit: 3 000 PLN na osobę, maksymalnie do 100 000 PLN łącznie, na jedno 

i wszystkie zdarzenia  
4.2.2. Szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku:  
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4.2.2.1. Poprzez kradzież z włamaniem rozumie się zabór mienia z zamkniętego lokalu po 
usunięciu przy użyciu siły lub narzędzi istniejących zabezpieczeo, lub zabór mienia z 
lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady 
mogące stanowid dowód jego ukrycia. 

4.2.2.2. Po przez rabunek rozumie się zabór mienia z użyciem przemocy fizycznej lub 
groźby jej użycia wobec pracowników ubezpieczonych jednostek i innych podległych 
im osób, albo po przez zmuszeniu przemocą fizyczną lub groźbą osoby posiadającej 
klucze do otwarcia lokalu albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi. 

4.2.2.3. Podlimit: 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 
4.2.3. Dewastację (wandalizm) rozumianą, jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie 

ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie. Dotyczy również uszkodzenia elementów 
budynków lub lokali, w których to mienie się znajduje. Poprzez wandalizm rozumie 
się również zniszczenie bądź uszkodzenie mienia Zamawiającego w skutek działania 
dzikich zwierząt. 

4.2.3.1. Podlimit: 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  
4.2.4. W odniesieniu dla mienia pracowników ustala się podlimit odpowiedzialności dla pkt  

4.2.2., 4.2.3. w wysokości 20 000 PLN 
4.2.5. Szkody powstałe w wartościach pieniężnych 

4.2.5.1. Wartości pieniężne objęte są ubezpieczeniem: 

 od wszystkich ryzyk, 

 od kradzieży z włamaniem i rabunku w lokalu, 

 od rabunku w czasie transportu  
4.2.5.2. Podlimit: 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  

4.2.6. Koszty poniesione w związku z zabezpieczeniem bezpośrednio zagrożonego mienia 
przed szkodą, zmniejszenia rozmiarów szkody oraz akcji ratowniczych, nawet gdyby 
podjęte środki okazały się bezskuteczne  

4.2.6.1. Podlimit 10% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody, wypłacane ponad sumę 
ubezpieczenia. 

4.2.7. Zwrot kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami wywozu 
części niezdatnych do użytku, składowaniem lub utylizacją. 

4.2.7.1. Podlimit 10% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody, wypłacane ponad sumę 
ubezpieczenia. 

4.2.8. Szkody powstałe w wyniku przerwy lub ograniczenia w dostawie jakiegokolwiek 
rodzaju mediów. 

4.2.8.1. Podlimit: 20% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody, wypłacane do wysokości 
sumy ubezpieczenia. 

4.3. Ponadto zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o klauzule obligatoryjne (właściwe 
dla tego ryzyka) wymienione w pkt 6 niniejszego załącznika, oraz może zostad 
rozszerzony o klauzule fakultatywne wymienione w pkt 7 i zadeklarowane przez 
Wykonawcę w przedstawionej ofercie. 

4.4. Udział własny: zniesiony 
4.5. Franszyza redukcyjna: zniesiona  
4.6. Franszyza integralna: 200 PLN  
4.7. Zasady polisowania: Polisy zostaną wystawione na roczne okresy ubezpieczenia według 

stawek/składek przedstawionych w ofercie. Sumy Ubezpieczenia i limity 
odpowiedzialności zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ oraz w niniejszym 
załączniku i będą miały zastosowanie w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia. 
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Aktualizacja sum ubezpieczenia i limitów na kolejne roczne okresy ubezpieczenia 
zostanie przekazana Wykonawcy na 14 dni przed upływem każdego rocznego okresu 
ubezpieczenia. 

4.8. Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia dla budynków i budowli: Wykonawca przyjmuje, 
że budynki i budowle obejmowane ochroną zostaną ubezpieczone według wartości 
odtworzeniowej lub księgowej brutto. Na potrzeby postępowania przetargowego 
Wykonawca, jako wartośd odtworzeniową przyjmuje cenę określoną w punktach 4.8.1 
oraz 4.8.2 lub podaną w załączniku nr 7 do SIWZ sumę ubezpieczenia (poszczególne 
tabele) w zależności od tego która wartośd jest wyższa. W trakcie likwidacji szkody 
wykonawca nie będzie stosował własnych przeliczników ani w jakikolwiek inny sposób 
podważał sposobu wyliczania wartości budynków i budowli: 

4.8.1. 2 000 zł za 1 m2 dla budynków administracyjne biurowe, handlowe, usługowe 
4.8.2. 1 000 zł za 1 m2 dla budynków magazynowe, garaże, produkcyjne itp.  

4.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany przelicznika w przypadku znaczących zmian 
rynkowych. 

4.10. Suma ubezpieczenia i szczegółowy opis budynków i budowli 

Zestawienie obiektów Oczyszczalni Ścieków  

L.p. 
Nazwa obiektu wg 
ewidencji środków 
trwałych 

Opis konstrukcji obiektu 
Data oddania budynku 
do użytku/ data 
modernizacji  

Wartośd budynku (w zł) 

Sposób wyceny 
(wartośd 
księgowa, 
odtowrzeniowa, 
rzeczywista) 

1. 
Budynek dmuchaw i 
rozdzielni elektrycznej 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, o 
konstrukcji stalowej ze ścianami 
osłonowymi o pokryciem dachu z płyt 
warstwowych z wypełnieniem z pianki 
poliuretanowej 

data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

1607322,16 księgowa brutto 

2. 
Budynek kraty 
rzadkiej , krat gęstych 

Budynek o konstrukcji stalowej, na 
żelbetonowych stopach, jednonawowy, 
ściany i dach z płyt warstwowych z izolacją z 
pianki poliuretanowej. Częśd parterowa 
budynku przeznaczona na warsztat. Druga 
częśd, dwukondygnacyjna z żelbetową 
konstrukcją kanałów dopływowych 
przeznaczona na pomieszczenie krat, 
separatora-płuczki piasku, dmuchawy.  

data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

1303372,42 księgowa brutto 

3. 
Budynek 
administracyjno-
labolatoryjny 

Budynek bez piwnic, częściowo parterowy i 
częściowo dwukondygnacyjny, murowany z 
pustaków ceramicznych „max”, strop z płyt 
kanałowych, pokryty blachą trapezową 

data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

2222866,92 księgowa brutto 

4. Stacja zlewna ścieków 

Wiata o konstrukcji stalowej, z dachem z 
blachy trapezowej, na konstrukcji płatwi z 
dwuteowników 100 i rygli 160 na ośmiu 
słupach stalowych z 2xceownik 80. Pod 
wiatą ustawiona kontenerowa stacja zlewna 
ścieków ENKO Gliwice. 

data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

125997,72 księgowa brutto 

5. 
Stacja odwadniania 
osadu 

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, o 
konstrukcji stalowej ze ścianami 
osłonowymi i pokryciem dachu z płyt 
warstwowych. 

data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

2950069,07 księgowa brutto 
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6. 
Budynek myjni 
samochodów, garaże 

Budynek o konstrukcji stalowej, na 
żelbetowych stopach, jednonawowy oraz 
dwunawowe w części garażowej, ściany i 
dach z płyt warstwowych z wypełnieniem z 
pianki poliuretanowej. 

data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

430290,99 księgowa brutto 

7. Garaż samochodowy 

Budynek murowany, parterowy, strop z płyt 
żelbetowych, dach z blachy stalowej 
trapezowej ułożonej na konstrukcji 
drewnianej. Garaż dwustanowiskowy 

data przyjęcia do 
użytkowani 12.05.1987 

21389,84 księgowa brutto 

8. 
Zbiornik Imhoffa 
(retencyjny) 

Otwarty zbiornik żelbetowy, dwukomorowy 
o głębokości użytkowej 4,50 m, obecnie w 
trakcie remontu zgodnie z projektem 
budowlanym opracowanym przez inż. 
Eugeniusza Kosaka. 

data przyjęcia 
25.09.1974 

864720,46 księgowa brutto 

9. 
Zbiornik retencyjny 
osadu nadmiernego 

Otwarty zbiornik żelbetowy, okrągły, 
prefabrykowany o średnicy wew. 3,00 m i gł. 
4,00 m  

data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

59598,12 księgowa brutto 

10. 
Stanowisko 
dozowania PIX 

Zbiornik z włókna szklanego, na 
fundamencie żelbetowym. Urządzenie 
podlega dozorowi pełnemu w UDT Lublin. 

data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

146809,26 księgowa brutto 

11. 
Przepompownia 
Ścieków 

  
data przyjęcia do 
użytkowania 25.09.1974 

144205,83 księgowa brutto 

12. Ogrodzenie   
data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

211633,14 księgowa brutto 

13. 
Koryto pomiarowe 
ścieków 
oczyszczonych  

  
data przyjęcia do 
użytkowania 2006  

81151,45 księgowa brutto 

      

      
Zestawienie obiektów Bazy Segregacji Odpadów 

1. Budynek socjalny  

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków z 
betonu komórkowego gr. 24 cm, izolacja 
pionowa ze styropianu gr. 12 cm, tynk 
zewnętrzny akrylowy na siatce 
Ściany wewnętrzne- murowane z bloczków 
z betonu komórkowego, nośne gr. 24 cm, 
działowe gr. 12 cm 
Podłogi i posadzki - płytki gresowe z 
cokołem 
Dach- konstrukcja drewniana,  pokrycie 
blachą stalową powlekaną 
Instalacje wewnętrzne - instalacja 
elektryczna,  instalacja wodociągowa,  
instalacja kanalizacyjna, CO elektryczne 
Stolarka - okienna PVC, drzwiowa 
wewnętrzna drewniana, drzwiowa 
zewnętrzna drewniana 

data przyjęcia 
31.07.2010 

219603,81 księgowa brutto 

2. 
Budynek wiaty 
magazynowej  

W skad pomieszczeo wchodzą 4 boksy 
składowe i pomieszczenie pracy. 
Konstrukcja budynku słupy stalowe. 
Ściany zewnętrzne płyty żelbetonowe gr. 15 
cm, prasa - blacha trapezowa. 
Ściany wewnętrzne płyta żelbetonowe gr. 
15 cm. 
Dach - jednospadowy z blachy trapezowej  

data przyjęcia 
31.07.2010 

280631,57 księgowa brutto 

3. Stacja segregacji   
data przyjęcia 
31.07.2010 

2241304,48 księgowa brutto 

4. Ogrodzenie bazy    
data przyjęcia 
31.07.2010 

145331,94 księgowa brutto 

5. Oświetlenie    
data przyjęcia 
31.07.2010 

132564,95 księgowa brutto 
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Administracja- Tomaszów Lub., ul. Lwowska 37A 

1. 

Budynek kotłowni, 
archiwum z 
pomieszczeniami 
gospodarczymi  

stropy drewniane, konstrukcja dachu 
drewniana, pokrycie dachu papą. 
Powierzchnia 90 m2. Numer inwentarzowy 
1-07-0005.  

  180000 
wartośd 
odtworzeniowa  

2. Wiata magazynowa  

konstrukcja stalowa obudowana cegłą 
wapienno – piaskową, dach kryty eternitem 
falistym, pow. 208,38 m2. Instalacja 
elektryczna, nr inwentarzowy 1-01-0110 

  208380 
wartośd 
odtworzeniowa  

3. 
Budynek biurowy (nr 
2) 

parterowy, murowany z cegły, konstrukcja 
dachu drewniana, pokrycie dachu papą, 
pow. 229 m2, nr inwentarzowy 1-05-0112, 
instalacje: elektryczna, CO, wod-kan 

  458000 
wartośd 
odtworzeniowa  

4. 
Budynek biurowy (nr 
1) 

murowany, nad częścią parterową, 
konstrukcja stropu drewniana, konstrukcja 
dachu drewniana kryta blachą trapezową, 
pow. (168 m2 + 253,5 m2) = 421,50 m2. 
Stropy w nowo dobudowanej części 
żelbetowe. Instalacje: elektryczna, CO, wod-
kan, gaz. Nr inwentarzowy 1-05-0452 

  843000 
wartośd 
odtworzeniowa  

5. Wiata magazynowa  

konstrukcja stalowa typu C-9, obudowana 
cegłą wap.-piaskową, dach kryty eternitem 
falistym, instalacja elektryczna, pow. 526,5 
m2 nr inwentarzowy 1-01-0787 

  526500 
wartośd 
odtworzeniowa  

6. Budynek magazynowy 

murowany z cegły i bloczków belit, 
stropodach kryty papą, instalacja 
elektryczna, pow. 153 m2, nr inwentarzowy 
1-01-0832 

  153000 
wartośd 
odtworzeniowa  

7. Magazyn tarcicy  

budynek parterowy z cegły silikatowej, 
konstrukcja dach drewniana, dach kryty 
papą. Powierzchnia 50 m2, numer 
inwentarzowy 1-01-1045 

  50000 
wartośd 
odtworzeniowa  

8. 
Budynek stołówki 
(obecnie sklep) 

parterowy, murowany, stropodach kryty 
papą. Powierzchnia 182,31 m2. Instalacja 
elektryczna, CO, wod-kan. Numer 
inwentarzowy 1-21-0788 

  364620 
wartośd 
odtworzeniowa  

9. Magazyn murowany 

strop drewniany, konstrukcja dachu 
drewniana kryta papą. Powierzchnia 117 m2, 
instalacja elektryczna, CO. Numer 
inwentarzowy 1-01-0108 

  117000 
wartośd 
odtworzeniowa  

10. 
Pomieszczenia 
garażowe (3 szt.)  

o pow.76,95 m2 murowane, strop 
drewniany, konstrukcja dachu drewniana 
kryta papą, instalacje: elektryczna, CO. 
Numer inwentarzowy 1-04-1263 

  76950 
wartośd 
odtworzeniowa  

11. 
Pomieszczenia 
biurowe 

o pow. 107,12 m2, budynek murowany, 
konstrukcja dachu drewniana kryta papą. 
Instalacje: elektryczna, CO, wod-kan. Numer 
inwentarzowy 1-05-1266 

  214240 
wartośd 
odtworzeniowa  

12. Budynek magazynowy 
o pow. 52,30 m2, murowany, konstrukcja 
dachu drewniana kryta papą. Instalacja 
elektryczna. Nr inwentarzowy 1-04-1265 

  52300 
wartośd 
odtworzeniowa  
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13. 
Pomieszczenie 
garażowo  

magazynowe o pow. 121 m2, murowane, 
konstrukcja dachu drewniana kryta blachą. 
Instalacja elektryczna. Numer inwentarzowy 
1-04-1264 

  121000 
wartośd 
odtworzeniowa  

      
Budynek  Transportu 

1. Budynek warsztatowy 
murowany, stropodach kryty papą. 
Instalacje: elektryczna, CO. Powierzchnia 
224 m2. Numer inwentarzowy 1-01-0871 

  224000 
wartośd 
odtworzeniowa  

      
Budynek stacji wodociągowej przy ul. Brygady 

1. 
Budynek stacji 
wodociągowej 

murowany, ocieplony wełną mineralną + 
Siding, stropodach żelbetowy. Dach nad 
stacją pomp kryty blachą trapezową, 
pozostała częśd papą. Instalacje: 
elektryczna, CO, gaz, wod-kan. Powierzchnia 
zabudowy 370,5 m2. Numer inwentarzowy 
2-10-0131 

  996 867,37 księgowa brutto 

      
ZHiU Baza przy u. Westerplatte  

1. 
Zadaszenie nad stacją 
Auto – Gaz 

konstrukcja metalowa kryta blachą 
trapezową. Powierzchnia 68,25 m2. Numer 
inwentarzowy 1-04-1131 

  68250 
wartośd 
odtworzeniowa  

2. Wiata magazynowa 

konstrukcja stalowa, ściany wypełnione 
belitem, konstrukcja dachu stalowa kryta 
eternitem, nad częścią socjalną strop 
żelbetowy. W części socjalnej instalacje: 
elektryczna, wod-kan. Powierzchnia 526,5 
m2. Numer inwentarzowy 1-04-0959 

  526500 księgowa brutto 

3. 
Wiata z 
przeznaczeniem na 
tarcicę 

konstrukcja metalowa, dach konstrukcji 
drewnianej kryty papą. Instalacje: 
elektryczna. Numer inwentarzowy 1-04-
0990 

  26 945,54 księgowa brutto 

4. Magazyn 

konstrukcja ścian stalowa wypełniona 
belitem, konstrukcja dachu drewniana kryta 
papą. Instalacje: elektryczna. Numer 
inwentarzowy 1-04-0996 

  1 963,04  księgowa brutto 

5. 
Wiata na ekspozycję 
wyrobów 

konstrukcja stalowa, kryta blachą. Pow. 24,5 
m2. Numer inwentarzowy 1-04-1238 

  24500 
wartośd 
odtworzeniowa  

6. 
Budynek 
kontenerowy 

konstrukcja stalowa wypełniona płytą i 
blachą, dach kryty blachą. Instalacja 
elektryczna. Powierzchnia 27,6 m2. Numer 
inwentarza 1-04-1249 

  27600 
wartośd 
odtworzeniowa  

7. 
Stacja dystrybucji 
gazu „Auto – Gaz” 

2 szt. zbiorników o poj. 4850 l każdy, 
dystrybutor, pompa. Numer inwentarzowy 
1-04-1134 

  43800,09 księgowa brutto 

      
Budynek ZGM u. Lwowska 37A 

1. Stolarnia 

budynek parterowy, murowany, stropy 
drewniane, konstrukcja dachu drewniana 
kryta papą. Instalacje: elektryczna, Co, wod-
kan. Powierzchnia 143,4 m2. Numer 
inwentarzowy 1-01-107 

  1433000 księgowa brutto 

Suma ubezpieczenia łącznie 19 898 371,59 PLN 
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4.11. Suma ubezpieczenia maszyn, urządzeo i wyposażenia w tym sprzętu elektronicznego 
starszego niż 6 lat - 7 700 000 PLN na sumy stałe, wg wartości księgowej brutto  

4.12. Suma ubezpieczenia niskocenne składki majątku: 50 000 PLN na pierwsze ryzyko 
4.13. Opis zabezpieczeo: 
4.13.1. Zabezpieczenia przeciwpożarowe: Posiadane środki trwałe w postaci budynków, 

budowli, zabezpieczone są zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo 
budowlane. Dokonywane są przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach i 
lokalach, na bieżąco prowadzone są książki obiektu budowlanego. Budynki 
administracyjno – techniczne wyposażone są w gaśnice oraz naścienne hydranty 
ppoż. 

4.13.2. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe: Zabezpieczenia budynków administracyjno – 
technicznych – obiekty dozorowane całodobowo, wejścia do budynków wyposażone 
w zamki pojedyncze, teren obiektów ogrodzony, zabezpieczony przed wjazdem i 
wejściem przez osoby niepożądane. Pomieszczenia wyposażone w sprzęt 
elektroniczny od strony ulicy oraz serwerownia zabezpieczone są dodatkowo kratami 
okiennymi. Wejście do kasy zabezpieczone jest drzwiami antywłamaniowymi, okno 
okratowane.  

5. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK (EEI) 

5.1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA – przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny a w 
tym: 

5.1.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny (w wieku do 6 lat) -  system na sumy stałe, według 
wartości odtworzeniowej  
Wykonawca zastrzega jednak, że jeżeli na danym sprzęcie elektronicznym 
zainstalowane jest oprogramowanie na licencji nierozerwalnie przypisanej do 
konkretnego sprzętu (np. OEM), suma ubezpieczenia zawiera wartośd tego 
oprogramowania.  

5.1.2. Wymienne nośniki danych – system na pierwsze ryzyko, suma ubezpieczenia: 
20 000 zł na wszystkie lokalizacje łącznie  

5.1.3. Licencjonowane oprogramowania – system na pierwsze ryzyko, suma ubezpieczenia: 
50 000 zł na wszystkie lokalizacje łącznie, z zastrzeżeniem pkt. 5.1.1. 

5.1.4. Koszty odtworzenia danych - system na pierwsze ryzyko, suma ubezpieczenia: 50 000 
zł na wszystkie lokalizacje łącznie. 
 

5.2. ZAKRES UBEZPIECZENIA - Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody materialne polegające 
na utracie przedmiotu ubezpieczenia jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, w wyniku między 
innymi: 

5.2.1. Działania człowieka - niewłaściwe działanie, nieostrożnośd, zaniedbanie, błędna 
obsługa, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem, 
rabunek. 

5.2.2. Powstałe w wyniku zdarzeo losowych – działanie ognia (w tym dymu i sadzy), wody 
(w tym zalanie wodą z urządzeo wodno-kanalizacyjnych), wiatru, lawiny, osunięcie się 
ziemi, pośrednie i bezpośrednie działanie pioruna, mrozu, gradu i śniegu, zbyt 
wysokie/niskie napięcie w instalacji elektrycznej. 

5.2.3. Powstałe w wyniku akcji ratowniczej, gaśniczej itp. 
5.2.3.1. Limit: do 10% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody wypłacane ponad sumę 

ubezpieczenia. 
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5.2.4. Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie 
5.2.4.1. Limit: do 10% sumy ubezpieczenia przedmiotu szkody wypłacane ponad sumę 

ubezpieczenia. 
5.3. Zasady polisowania: Polisy zostaną wystawione na roczne okresy. Wykaz sprzętu ujęty w 

pkt. 5.9  będzie miał zastosowanie w pierwszym rocznym okresie ubezpieczenia. 
Aktualizacja sum ubezpieczenia i limitów na kolejne roczne okresy ubezpieczenia 
zostanie przekazana Wykonawcy na 14 dni przed upływem każdego rocznego okresu 
ubezpieczenia. 

5.4. Udział własny: zniesiony 
5.5. Franszyza redukcyjna: 300 zł  
5.6. Franszyza integralna: zniesiona 
5.7. Ponadto zakres ubezpieczenia zostanie rozszerzony o klauzule obligatoryjne (właściwe 

dla tego ryzyka) wymienione w pkt 6 niniejszego załącznika, oraz może zostad 
rozszerzone o klauzule fakultatywne wymienione w pkt 7 i zadeklarowane przez 
Wykonawcę w przedstawionej ofercie. 

5.8. Wykaz sprzętu elektronicznego: 

Nazwa  
Wartośd sprzetu elektronicznego - 
wartośd księgowa brutto (w PLN) 

491-0340 Komputer z programen 1 000,00 

491-0341 Drukarka HP 350,00 

491-0342 Monitor LCD 365,70 

491-0343 Monitor LCD 360,00 

491-0345 Zestaw komputerowy /BHP/ 1 706,78 

491-0346 Zestaw komputerowy/Dudzioski/ 1 161,15 

491-0347 Komputer PC PIV 3 z HP VIN 1 102,46 

491-0377 Monitor HD21,5/prezes/ 447,15 

491-0384 AMILO EM /laptop/ 2 110,66 

491-0385 Drukarka Samsung 194,26 

491-0386 Drukarka BROTHER 200,82 

491-0387 Drukarka BROTHER /prezes/ 182,71 

491-0388 Drukarka BROTHER/dr.d/s ekonom/. 182,70 

491-0396 Zestaw komputerowy/sied wod/ 1 729,51 

491-0397 Komputer CORE HP/V-ce J.Fila/ 1 065,50 

491-0398 Zestaw komputerowy/ZRB/ 2 044,63 

491-0400 Drukarka Samsung SCX-4300 391,10 

491-0401 Komputer PC/siec wodoc./ 1 696,72 

491-0402 Drukarka Brother 926,35 

491-0403 Drukarka -Ksero 315,00 

491-0420 Komputer Celeron 1700MHz z monitorem 2 445,86 

491-0428 Zestaw komputerowy kpl./Zwik 2 129,21 

491-0430 KomputerPC CORE 1 368,02 

491-0453 Drukarka HP/kadry/ 333,00 

491-1100 Drukarka HP z automat.zmieniarką 4 145,00 

491-1101 Monitor LCD(DA) 537,35 

491-1162 Drukarka Brother DCP-J125 280,04 

491-1164 Drukarka laserowa/czynsze/ 1 341,25 

491-1165 Drukarka HP LaserJet(płace) 507,41 

491-1176 Sprzęt komputerowy dr.d/s ekonom 1 759,03 

491-1177 Komputer /dyr.d/s ekonom/ 1 167,83 

491 -1206 Zestaw komputerowy /ujęcie wody/ kpl. 2 194,78 

491-1215 Monitor LG FLATON 505,78 
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491-1221 Komputer stacjonarny/ZOM/ 1 356,56 

491-1223 Drukarka HP LaserJet (Baza segregacji) 499,00 

491-1301 Zespół komputerowy kpl./FK/ 1 953,88 

491-1302 Monitor HANNSG(DA) 388,25 

622-0001 Monitoring - ujęcie wody 191 715,10 

622-0002 Monitoring /baza segr./  11 295,29 

624-1100 System monitoringu i wykrywania pożaru 16 277,60 

Łączna suma  259 733,44 

6. KLAUZULE OBLIGATORYJNE  

6.1. Klauzula reprezentantów I: Wykonawca może odmówid wypłaty odszkodowania za 
szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej wyłącznie 
reprezentantów ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów 
ubezpieczającego uważa się członków zarządu i prokurentów.  

6.1.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.2. Klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia: Wykonawca 
rozszerza ochrona ubezpieczeniową o szkody powstałe poprzez stłuczenie (rozbicie) oraz 
uszkodzenie (pęknięcie) przedmiotów ubezpieczenia. Zakresem ubezpieczenia objęte są 
również koszty transportu oraz w uzasadnionych przypadkach ustawienia rusztowao, 
oraz najem odpowiedniego sprzętu (np. dźwig).  

6.2.1. Klauzula ma zastosowanie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. 
6.2.2. Przy czym przedmiotem ubezpieczenia są szklane przedmioty w tym, co najmniej: 

szyby w oknach i drzwiach, oszklenia ścian i dachów, rurki neonowe, reklamy i tablice 
świetlne, wykładziny szklane i kamienne, lustra, tablice reklamowe, szyldy i gabloty 
znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz budynków lub budowli, inne stałe elementy 
szklane stanowiące wyposażenie lokalu. 

6.2.3. System ubezpieczenia: pierwsze ryzyko 
6.2.4. Udział własny: zniesiony 
6.2.5. Franszyza redukcyjna: zniesiona 
6.2.6. Franszyza integralna: 100 PLN 
6.2.7. Limit:  20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia  
6.3. Klauzula miejsca ubezpieczenia: Za miejsce ubezpieczenia przyjmuje się każdą 

lokalizację na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w której Ubezpieczony prowadził, 
prowadzi lub ma zamiar prowadzid swoją działalnośd i na której znajduje się mienie 
Ubezpieczającego.  

6.3.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.  

6.4. Klauzula początku okresu ubezpieczenia: Początek okresu odpowiedzialności 
Wykonawcy jest równy początkowi okresu ubezpieczenia. Brak opłaty składki lub raty 
składki w wyznaczonym terminie nie skutkuje brakiem ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli 
ubezpieczający opłaci składkę w następnym terminie wyznaczonym przez zakład 
ubezpieczeo. W przypadku braku zapłaty pierwszej raty składki, zakład ubezpieczeo 
rezygnuje z uprawnienia do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym 
(zgodnie z Art. 814 §2 KC) i wyznaczy dodatkowy termin zapłaty nie krótszy niż 7 dni. 
W przypadku braku zapłaty składki z upływem dodatkowego terminu, Wykonawca 
będzie mógł zawiesid ochronę ubezpieczeniową lub rozwiązad umowę ubezpieczenia 
informując o tym Ubezpieczającego na piśmie.  
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6.4.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.5. Klauzula przewłaszczeniowa: W nawiązaniu do art. 823 KC w przypadku przejścia 
własności ubezpieczonego mienia na bank, zakład ubezpieczeo ochrona 
ubezpieczeniowa nie wygasa. 

6.5.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.6. Klauzula objęcia ochroną nowych lokalizacji: Wykonawca obejmuje automatyczną 
ochroną ubezpieczeniową, nowo uruchamiane przez Ubezpieczającego lokalizacje. 

6.6.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.7. Klauzula automatycznego pokrycia: Wykonawca obejmuje automatyczną ochroną 
ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia określonym w polisie,  wzrost wartości 
mienia związany z jego nabyciem lub modernizacją do wysokości 20% sumy 
ubezpieczenia określonej łącznie dla danego typu mienia.  Suma ubezpieczenia ulega 
podwyższeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem 
tego mienia. Rozliczenie klauzuli nastąpi po zakooczeniu rocznego okresu ubezpieczenia.  

6.7.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.8. Klauzula likwidacji w środkach trwałych:  
6.8.1. W przypadku środków trwałych ubezpieczonych w wartości księgowej brutto, 

ewentualne odszkodowanie będzie wypłacone w wartości księgowej brutto (bez 
umorzenia) bez względu na stopieo umorzenia\amortyzacji, wiek oraz stopieo zużycia 
środka trwałego. 

6.8.2. W przypadku środków trwałych ubezpieczonych w wartości odtworzeniowej, jeśli 
środki trwałe będą odtwarzane, odszkodowanie wypłacane jest w wartości 
odtworzeniowej bez względu na wiek oraz stopieo technicznego zużycia środka 
trwałego. W przypadku braku odtworzenia mienia, odszkodowanie będzie wypłacone 
w wartości rzeczywistej.  

6.8.3. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.9. Klauzula automatycznego doubezpieczenia (w przypadku wprowadzenia konsumpcji 
sumy ubezpieczenia): W przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia po wypłaceniu 
odszkodowania Ubezpieczyciel automatycznie uzupełni ją do poprzedniego poziomu, 
informując o tym ubezpieczającego, który w ciągu 14 dni od poinformowania go może 
sprzeciwid się doubezpieczeniu. O ile Ubezpieczający nie wniesie sprzeciwu, 
Ubezpieczyciel doliczy za doubezpieczenie składkę pro rata temporis od dnia 
naprawienia szkody. 

6.9.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.10. Klauzula przepięd: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w wyniku 
niewłaściwego działania prądu spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym 
(przepięcia) oraz szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego 
(przetężenia). 

6.10.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. 
6.10.2. Podlimit: 200 000 PLN dla jednej i wszystkich lokalizacji. 
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6.11. Klauzula szkód seryjnych: Ubezpieczyciel przyjmuje, że wszystkie szkody będące 
następstwem tego samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, uważa się za 
jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody.  

6.11.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 
6.12. Klauzula rat niewymagalnych: W przypadku wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel 

nie potrąca z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty 
pozostałych rat. 

6.12.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.13. Klauzula – niezawiadomienia w terminie o szkodzie: Niedotrzymanie przez 
Zamawiającego terminu zgłoszenia szkody nie może byd powodem odmowy wypłaty 
odszkodowania w całości lub w części, o ile okolicznośd ta nie miała wpływu na ustalenie 
rozmiaru szkody.  

6.13.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.14. Klauzula ubezpieczenia mienia nieprzygotowanego do pracy: Dla ubezpieczenia 
sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeo itp. ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje 
również przez okres od daty jego dostawy do miejsca ubezpieczenia do czasu jego 
włączenia do eksploatacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Ochroną objęty 
jest również sprzęt, który znajduje się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie jest 
eksploatowany przez okres nie dłuższy niż 6 m-cy.  

6.14.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.15. Klauzula koszty rzeczoznawców: Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu 
poniesione przez ubezpieczającego konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty 
ekspertyz rzeczoznawców związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody.  

6.15.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.15.2. Limit: 150 000 PLN ponad sumę ubezpieczenia  
6.16. Klauzula robót budowlano montażowych: Ubezpieczenie obejmuje także szkody 

powstałe w związku z prowadzeniem drobnych robót budowlano - montażowych 
w mieniu będącym: 

6.16.1. przedmiotem ubezpieczenia - do sum ubezpieczenia określonych w umowie 
ubezpieczenia, 

6.16.2. przedmiotem drobnych robót budowlano - montażowych, do kwoty 500 000 zł na 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, w zakresie i na warunkach określonych 
w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że: 

a)  prowadzone roboty nie wymagają pozwolenia na budowę odpowiednich 
organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) wartośd mienia będącego przedmiotem drobnych robót budowlano - 
montażowych w okresie ubezpieczenia nie przekroczy łącznie 500 000 zł, a 
pojedynczego kontraktu 100 000 zł, 

c) realizacja drobnych robót budowlano - montażowych nie wiąże się z 
naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu, 

d) prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) 
odpowiednich organów za władzy w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. 
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z  2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. 
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zm.). 
6.16.3. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 

elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
6.17. Klauzula rezygnacji z zasady proporcji: W przypadku ubezpieczenia mienia wg 

wartości odtworzeniowej lub nowej nie będzie miała zastosowania zasada proporcji, jeśli 
różnica miedzy wartością mienia w dniu szkody i sumą ubezpieczenia tegoż mienia jest 
nie większa niż określony 20%.  

6.17.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.18. Klauzula rezygnacja z zarzutu niedoubezpieczenia (drobne szkody): Wyłączona 
zostaje zasada proporcji, gdy wysokośd szkody nie przekracza 20% sumy ubezpieczenia 
danego przedmiotu ubezpieczenia.  

6.18.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

6.19. Klauzula stempla pocztowego: Za dzieo płatności składki będzie uznawany dzieo 
obciążenia konta Zamawiającego. 

6.19.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

7. KLAUZULE FAKLUTATYWNE (dodatkowo punktowane) 

7.1. Klauzula szkód w środowisku naturalnym: Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych 
niniejszą klauzulą postanowieo umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych i szczególnych 
warunków ubezpieczenia, ustanawia się odpowiedzialnośd Ubezpieczyciela za szkody 
wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego od początku procesu wydzielania, 
rozrzucania lub innego uwalniania się do powietrza, wody, gruntu substancji 
niebezpiecznych.  
Ponadto Ubezpieczyciel pokrywa koszty kompensacji przyrodniczej w rozumieniu 
przepisów o ochronie środowiska pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:  
a) szkoda powstała wskutek procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju 
uwalniania substancji niebezpiecznych zaistniałego w konsekwencji prowadzonej przez 
Ubezpieczonego działalności, a początek tego procesu miał miejsce w okresie 
ubezpieczenia, nie wcześniej niż przed datą rozpoczęcia odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela,  
b) przyczyna procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju uwalniania substancji 
niebezpiecznych jest nagła, niezamierzona ani nieprzewidziana przez Ubezpieczonego, 
przy zachowaniu należytej staranności przy prowadzeniu działalności,  
c) przyczyna procesu wydzielania, rozrzucania lub innego rodzaju uwalniania substancji 
niebezpiecznych była możliwa do zidentyfikowania przez Ubezpieczonego lub osobę 
trzecią i stwierdzone protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej. 
d) w związku z prowadzoną działalnością Ubezpieczony nie naruszył w sposób rażący 
norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, do przestrzegania których jest 
zobowiązany.  

7.1.1. Podlimit: do wysokości sumy gwarancyjnej  
7.1.2. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 
7.2. Klauzula odpowiedzialności cywilnej za produkt: Wykonawca rozszerza zakres 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytuły wykonywanej działalności o szkody 
wyrządzone przez produkty wprowadzone przez Zamawiającego do obrotu. Przy czym za 
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wprowadzenie do obrotu rozumie się przekazanie produktu przez Zamawiającego innym 
podmiotom.  Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe wskutek 
przeniesienia chorób zakaźnych.  
Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody powstałe w wyniku przeniesienia: HIV, BSE, 
choroby Creutzfeldta-Jakoba 

7.2.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.  
7.2.2. Podlimit: do wysokości sumy gwarancyjnej. 
7.3. Klauzula reprezentantów II: Wykonawca może odmówid wypłaty odszkodowania za 

szkody powstałe wskutek winy umyślnej wyłącznie reprezentantów ubezpieczającego. 
Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów ubezpieczającego uważa się członków 
zarządu i prokurentów.  

7.3.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.  
7.4. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym: W przypadku szkody w 

sprzęcie elektronicznym, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24h) jest niezbędne do 
prawidłowego prowadzenia działalności, Ubezpieczający może przystąpid do 
samodzielnej likwidacji szkody, po dokonaniu zgłoszenia do zakładu ubezpieczeo. 
Ubezpieczający obowiązany będzie sporządzid protokół opisujący rozmiar 
i prawdopodobną przyczynę szkody oraz przedstawid wyliczenie wartości szkody lub 
fakturę za naprawę, które będą podstawą do obliczenia odszkodowania przez 
Ubezpieczyciela.  

7.4.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk. 

7.5. Klauzula składowania mienia: W przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnośd także za mienie składowane bezpośrednio na 
podłodze. Odpowiedzialnośd w powyższym zakresie dotyczy również mienia 
znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. 

7.5.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

7.6. Klauzula akceptacji zabezpieczeo przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych oraz 
zabezpieczeo przeciwprzepięciowych: Wykonawca oświadcza, iż jest mu znany stan 
zabezpieczeo przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwprzepięciowych 
ubezpieczanego majątku i (do czasu przeprowadzenia inspekcji) uznaje je za 
wystarczające. Po przeprowadzeniu inspekcji Wykonawca nie będzie domagał się 
wprowadzenia zabezpieczeo ponad te, które określone są w OWU jako minimalne dla 
uznania odpowiedzialności Wykonawcy. 

7.6.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

7.7. Klauzula akceptacji ryzyka: Po podpisaniu umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel uznaje, 
że otrzymał odpowiedź na każde pytanie, które zadał i są mu znane wszelkie okoliczności 
oraz informacje niezbędne do oceny ryzyka. Wszelkie inne informacje uznaje się za 
nieistotne. Zmiany zaistniałe w ubezpieczonym mieniu w okresie trwania umowy 
powodujące zwiększenie się ryzyka są objęte ochroną i mogą byd podstawą do naliczenia 
dodatkowej składki. 

7.7.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk., 
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7.8. Klauzula likwidacji drobnych szkód: Niniejszą klauzulą ustala się, że w przypadku szkody, 
której szacowana wartośd nie przekracza 2 500,00 PLN, Ubezpieczający ma prawo po 
zgłoszeniu szkody Wykonawcy do jej samodzielnej likwidacji.  

7.8.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

7.9. Klauzula aktów terroryzmu i zamieszek: Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu 
szkody powstałe w następstwie aktów terrorystycznych, przez które rozumie się 
wyłącznie działanie osoby lub osób w imieniu lub powiązaniu z jakąkolwiek organizacją 
dążącą do obalenia, bądź mającą na celu wywarcie wpływu na rząd de jure lub de facto 
przy użyciu przemocy, oraz szkód powstałych w wyniku rozruchów i zamieszek 
społecznych rozumianych, jako grupowe lub indywidualne akcje, organizowane 
przeciwko jednostkom publicznym wywołane pobudkami politycznymi, ekonomicznymi, 
społecznymi lub religijnymi. W pozostałych przypadkach Ubezpieczyciel odpowiada za 
szkody do sumy ubezpieczenia lub ustalonego limitu. 

7.9.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

7.9.2. Podlimit: 2 000 000 PLN 
7.10. Klauzula funduszu prewencyjnego: Wykonawca przekaże do dyspozycji 

Ubezpieczającego środki prewencyjne w wysokości nie mniejszej niż 5% zainkasowanych 
składek, liczone dla każdego Ubezpieczonego osobno. Przekazywanie środków odbędzie 
się w transzach odpowiadających liczbie rat składki.  

7.10.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

7.11. Klauzula katastrofy budowlanej: Ubezpieczyciel obejmuje szkody powstałe w 
następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, 
nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku 
nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych. 

7.11.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

7.11.2. Podlimit: 1 000 000 PLN 
7.12. Klauzula kradzieży zwykłej: Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenie o kradzież 

zwykłą rozumianą, jako zabór mienia (środki trwałe i obrotowe, zapasy urządzenia, 
wyposażenie) w celu przywłaszczenia nie pozostawiając widocznych śladów włamania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialnośd ubezpieczeniową pod warunkiem, że Zamawiający 
zgłosi kradzież na policję. 

7.12.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

7.12.2. Podlimit: 10 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia  
7.12.3. Franszyza redukcyjna – w sprzęcie elektronicznym 5%, w pozostałym mieniu 

zniesiona 200 zł  
7.13. Klauzula graffiti: Wykonawca  obejmuje ochroną ubezpieczenia szkody polegające na 

zniszczeniu bądź uszkodzeniu mienia w wyniku pomalowania, porysowania, 
zamalowania powierzchni przedmiotu ubezpieczenia. 

7.13.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.  
7.13.2. Podlimit: 10 000 zł na wszystkie jednostki łącznie  
7.14. Klauzula wirusów komputerowych: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody 

powstałe w skutek działania programów zawierającego jakiekolwiek instrukcje lub kody 
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logiczne działające w niszczący sposób, w szczególności obejmujące wirusy, „robaki” 
komputerowe lub też programy określane mianem „koni trojaoskich” lub analogicznie 
działające, jeżeli tego rodzaju programy mogą byd zidentyfikowane, jako przyczyna 
zaistniałej szkody. 

7.14.1. Klauzula ma zastosowanie przy ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich 
ryzyk. 

7.15. Klauzula szkód powstałych pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających: 
Wykonawca  rozszerza zakresu o szkody wyrządzone przez osoby znajdujące się wstanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. 

7.15.1. Klauzula ma zastosowanie w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 

8. Informacja o wypłaconych odszkodowaniach w okresie na dzieo 18.12.2013. 

  2011 2012 2013 

MAJĄTEK Liczba szkód 0 0 0 

Wysokośd 
wypłacanego 

odszkodowania 

0 0 0 

OC Liczba szkód 0 0 1 

Wysokośd 
wypłacanego 

odszkodowania 

0 0 10 000 zł – 

rezerwa  

 


