Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
Znak sprawy nr ZP/8/2017

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W
niniejszym
Załączniku
opisano
zakres
i
warunki
minimalne
lub
niedopuszczalne,
w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej zapisy dotyczące wprowadzenia
warunku niedopuszczalnego bądź warunku zmieniającego zakres nie podlegający zmianom spowoduje odrzucenie oferty.
W opisie zawarto również warunki preferowane, w których Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian przez
Wykonawcę i których zastosowanie w ofercie podlegać będzie ocenie.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia
Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ubezpieczający/ Zamawiający/ Ubezpieczony
Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 4
tel./fax (22) 318 14 92/(22) 318 14 92 wew. 407
REGON 146348721, NIP 125-16-18-560, KRS 0000437166
Miejsca ubezpieczenia:
1)

2)

3)

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ oraz wszelkie miejsca prowadzenia przez Miejski Zakład Oczyszczania
w Wołominie Sp. z o.o. działalności, w których znajduje się jakiekolwiek mienie, infrastruktura, należące lub
zarządzane przez Ubezpieczonego (lokalizacje własne, dzierżawione i najmowane).
Lokalizacje nienazwane, w których znajduje się mienie Ubezpieczonego lub osób trzecich użytkowane przez
Ubezpieczonego lub jego podwykonawców na podstawie stosownych umów, podczas wykonywania czynności
napraw, serwisu, przeglądu i innych umów o podobnym charakterze.
Lokalizacje osób trzecich, w nienazwanych miejscach ubezpieczenia na terenie RP, w których znajduje się mienie
Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, naprawy, konserwacji, przeglądu, serwisu
i innych umów o podobnym charakterze.

PAKIET 1 – UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Okres ubezpieczenia: 24 miesiące
Przewidywany okres ubezpieczenia: 01.02.2018r. – 31.01.2020r.

A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
ZAKRES MINIMALNY
Przedmiot ubezpieczenia: mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym) Zamawiającego,
w tym także mienie, w którego posiadanie wejdzie Zamawiający w okresie ubezpieczenia oraz inne mienie określone w SIWZ,
bez względu na jego lokalizację na terenie RP oraz bez względu na wiek, stopień umorzenia, zużycie techniczne i faktyczne.
Lp. Przedmiot ubezpieczenia
1.
2.

3.

4.

Budynki
Budowle
Środki trwałe (własne i powierzone) według
ewidencji księgowej grupy 3-8, w tym m.in.:
- kontenery i pojemniki
- wózki widłowe
- urządzenia elektroniczne
środki trwałe w budowie (własne i powierzone)

System
ubezpieczenia
Sumy stałe
Sumy stałe
Solidarnie na sumy
stałe
Solidarnie na sumy
stałe

Wartość
ubezpieczenia
Odtworzeniowa *
Księgowa brutto
Księgowa brutto
bez względu na
stopień umorzenia
i zużycia
technicznego
Księgowa brutto

Suma
ubezpieczenia w zł
5.309.870,00
9.574.144,37

4.784.508,70

276.262,23
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5.

Wyposażenie i przedmioty niskocenne poza
ewidencją środków trwałych (w tym elektroniczne)

6.

Środki obrotowe (własne i powierzone)

7.

Mienie osób trzecich i mienie powierzone

Wartości pieniężne w i poza schowkami
ogniotrwałymi
Mienie pracownicze
9.
Limit na osobę: 500 zł
Nakłady inwestycyjne/ adaptacyjne we własnych
10.
i powierzonych środkach trwałych
8.

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ

Pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

100.000,00

Solidarnie na sumy
stałe

Cena zakupu/koszt
wytworzenia

120.000,00

Pierwsze ryzyko

Odtworzeniowa

200.000,00

Pierwsze ryzyko

Nominalna

25.000,00

Pierwsze ryzyko

Rzeczywista

44.000,00

Pierwsze ryzyko

Poniesione koszty

100.000,00

W systemie solidarnym mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w powyższej tabeli, bez
względu na miejsce powstania szkody, pod warunkiem jednak, że w chwili szkody mienie znajdowało się w jednym
z miejsc ubezpieczenia.
W odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych, nie będzie miała zastosowania redukcja sumy
ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
Ustalone sumy ubezpieczenia na pierwsze ryzyko lub limity odpowiedzialności dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń, oraz
jednej i wszystkich lokalizacji w okresie ubezpieczenia.
*) Suma ubezpieczenia dla budynków i budowli według wartości odtworzeniowej
Suma ubezpieczenia dla budynków ustalona została w oparciu o koszt odbudowy (odtworzenia) jednego metra wielkości
powierzchni użytkowej, przyjmując jeden z przeliczników (w zależności od rodzaju ich użytkowania) na poziomie wskazanym
w Załączniku nr 1 do SIWZ.
W odniesieniu do budynków i budowli Ubezpieczyciel akceptuje powyższy sposób ustalenia sum ubezpieczenia i nie
będzie stosował zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są należące do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub będące w posiadaniu (samoistnym
lub zależnym):

sieci i linie energetyczne, telefoniczne napowietrzne, kablowe, światłowodowe obejmujące zespół urządzeń i instalacji
połączonych ze sobą (przewody, słupy, stacje transformatorowe, rozdzielnie i inne), w odległości do 500 m od miejsca
ubezpieczenia,

mienie znajdujące się pod ziemią (np. sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, kable energetyczne
i telekomunikacyjne, zbiorniki),

mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,

mienie zainstalowane bądź składowane bezpośrednio na podłodze lub poniżej poziomu gruntu,

każdy wzrost wartości mienia, wskutek dokonanych inwestycji, modernizacji, umów sprzedaży bądź innych umów, na
mocy których powstaje po stronie Ubezpieczonego ryzyko uszczerbku w interesie majątkowym (w odniesieniu do np.
umowy leasingu, okresowego przekazania do testów, najmu, użytkowania itp.) od dnia zawarcia takiej umowy
w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na Ubezpieczonego,
bądź z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka utraty, zniszczenia, uszkodzenia w zależności, która z powyższych
sytuacji zajdzie wcześniej,

mienie podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową,
montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami,

mienie ulegające przemieszczaniu między lokalizacjami Ubezpieczonego bez konieczności informowania
Ubezpieczyciela,

mienie od szkód powstałych podczas napraw i konserwacji (również dokonywanych przez własnych pracowników) .
Ubezpieczyciel akceptuje możliwość wykonywania napraw i konserwacji przez pracowników/ służby wewnętrzne
Ubezpieczonego odpowiedzialne za prawidłową eksploatację sieci i urządzeń.
Zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu, wynikające z nagłych
i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku:
pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego lub jego części lub
przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa, uderzenia pojazdu własnego i obcego w ubezpieczony przedmiot
(w tym ogrodzenie), wypadku pojazdu, huraganu (wiatr o prędkości od 17,1m/ sek.), lawiny, deszczu nawalnego, naporu
śniegu lub lodu, w tym również jeśli szkoda powstała z powodu zaniedbania w odśnieżaniu, opadów śniegu, zamarzania wody,
topnienia mas śniegu lub lodu (bez względu na wielkość obciążenia), powodzi, podniesienia się wód gruntowych, zalania
(w tym przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń i instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych wraz
z kosztami naprawy uszkodzonej instalacji), zalania przez topniejące masy śniegu lub lodu, upadku drzew, budynków, budowli
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i innych przedmiotów (bez względu na to, kto jest ich posiadaczem) na ubezpieczone mienie, gradu, trzęsienia, zapadania,
osuwania się ziemi niezwiązanego z działalnością człowieka, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, zanieczyszczenia lub
skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ubezpieczeniem oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku
z ww. zdarzeniami; kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji (zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez
osoby trzecie), niezależnie od tego czy miała ona związek z kradzieżą czy nie; oraz szkody następcze powstałe w wyniku
powolnego, systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia przez korozję, naturalne zużycie, kawitację i erozję;
w odniesieniu do wartości pieniężnych także szkody w transporcie powstałe w wyniku rabunku i innych nagłych zdarzeń;
Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających
zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody
(chociażby działania okazały się nieskuteczne).
LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI
Limity dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku , dewastacji
L.p.

Przedmiot ubezpieczenia

Limit na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia
(w zł)

1.

Środki trwałe (własne i powierzone): maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym sprzęt
elektroniczny, przedmioty niskocenne poza ewidencją środków trwałych, elementy
zewnętrzne i wewnętrzne budynków i budowli (m.in. elementy ogrodzenia, sprzęt
oświetleniowy, elementy reklamowe, rynny, drzwi, elementy małej architektury, ławki,
250.000,00
systemy klimatyzacji, urządzeń technologicznych itp.) oraz kontenery i pojemniki na
odpady, nakłady adaptacyjne/inwestycyjne we własnych i powierzonych środkach
trwałych
2.
Środki obrotowe (własne i powierzone)
50.000,00
3.
Mienie osób trzecich, mienie powierzone
100.000,00
4.
Mienie pracownicze
44.000,00
5.
Wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem, rabunku w lokalu
25.000,00
6.
Wartości pieniężne od rabunku i innych nagłych zdarzeń podczas transportu
25.000,00
Pozycje zawarte w powyższej tabeli ubezpieczone zostają w systemie na pierwsze ryzyko (z redukcją sumy ubezpieczenia po
wypłacie odszkodowania).
Pozostałe limity
Lp
1.
2.

Rodzaj mienia i rodzaj szkody
Szkody estetyczne, w tym graffiti
Kradzież zwykła (bez śladów włamania), w odniesieniu zarówno do mienia znajdującego
się w pomieszczeniach niezabezpieczonych zgodnie z wymogami, jak i w odniesieniu do
mienia ruchomego, które ze względu na obowiązujące przepisy prawa (szczególnie
przepisy przeciwpożarowe) lub ze względu na ich przeznaczenie nie mogły zostać
zabezpieczone w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za:
- niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego
działania ubezpieczonego albo jego pracowników,
- szkody w wartościach pieniężnych rozumianych jako krajowe i zagraniczne znaki
pieniężne (gotówka i jej substytuty m.in. karty płatnicze, karty rabatowe, bilety,
kupony, żetony, karty pre-paid, karnety itp.), czeki, weksle i inne dokumenty
zastępujące w obrocie gotówkę oraz złoto, srebro, a także platyna i inne metale
z grupy platynowców oraz wyroby z wszystkich wymienionych wcześniej metali,
kamienie szlachetne i perły.
- kradzież prywatnych telefonów komórkowych i prywatnego sprzętu
komputerowego.

Limit na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym
okresie ubezpieczenia
(w zł)
20.000,00
20.000,00
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3.

Kradzież części budynków i budowli, urządzeń, instalacji, elementów zewnętrznych
zainstalowanych na/przy budynkach, budowlach elementach małej architektury
15.000,00
stanowiących własność lub użytkowanych przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego,
przy czym urządzenia, instalacje, elementy powinny być zainstalowane zabezpieczone
w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów
użycia siły lub narzędzi.
4.
Stłuczenie szyb okiennych, drzwiowych, witryn, kasetonów i gablot podświetlanych,
reklam, elementów dachu, szklanych elementów oświetlenia i innych przedmiotów
10.000,00
szklanych ubezpieczone w wartości odtworzeniowej, z uwzględnieniem kosztów
transportu i montażu oraz usług ekspresowych.
5.
Koszty naprawy zabezpieczeń (limit ponad sumę ubezpieczenia)
15.000,00
Pozycje zawarte w powyższej tabeli ubezpieczone zostają w systemie na pierwsze ryzyko (z redukcją sumy ubezpieczenia po
wypłacie odszkodowania).
Ubezpieczenie dotyczy również zamontowanych kaset domofonów oraz zamontowanych skrzydeł drzwi i okien.
Należne odszkodowanie obejmuje koszty naprawy wszelkich elementów zabezpieczających (ścian, stropów, podłóg, sufitów,
stolarki drzwiowej i okiennej, szyb, krat, zamków, systemów alarmowych, skrzynek energetycznych, wszelkich instalacji itp.)
W ubezpieczeniu dopuszcza się zabezpieczenie drzwi wejściowych jednym zamkiem oraz zabezpieczenie innych urządzeń
w pomieszczeniach ogólnodostępnych skrzynkami o konstrukcji metalowej, przytwierdzonej na stałe do ściany od wewnątrz,
zamkniętej na jeden zamek lub kłódkę.
W odniesieniu do zabezpieczenia gotówki zastosowanie mają warunki wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. Nr 166 z 2010 r., poz.
1128).

Klauzule obligatoryjne:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia
Ubezpieczyciel stosuje automatyczną ochronę dla wszystkich – własnych i powierzonych składników majątkowych
w związku z ich nabyciem, budową, ulepszeniem, modernizacją, przejęciem w użytkowanie, najmem, dzierżawą lub inną
umową, z chwilą przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia tj. z dniem nabycia, zakończenia
budowy (podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego), modernizacji, zawarcia umowy lub z dniem przyjęcia składnika mienia
do ewidencji, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Ochroną zostanie objęte również mienie, które
przybyło w okresie od dnia, na który podano stan majątku do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo
nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności w stosunku do automatycznie ubezpieczanego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest
do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia rocznego okresu ubezpieczenia. Zasada proporcji w zakresie
ubezpieczenia mienia na mocy niniejszej klauzuli nie ma zastosowania. Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie
wyrównana wg wzoru: S = (a - b) * s * 50% gdzie: S – składka, a – wartość mienia na koniec rocznego okresu ubezpieczenia, b
– suma ubezpieczenia wynikająca z polisy, s – stawka wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia
wartości mienia w rocznym okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana analogiczna formuła.
Termin rozliczenia – 60 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Postanowienia dotyczącego obowiązku
rozliczania składki nie stosuje się, jeżeli wzrost wartości mienia nie przekroczył 10% w okresie ubezpieczenia.
2. Klauzula nowych miejsc
Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Automatyczną ochroną będą objęte wszystkie nowe lokalizacje, powstałe na terenie RP w wyniku prowadzonej przez
Ubezpieczonego działalności. W ramach klauzuli będzie objęte ochroną mienie, które znajdowało się wcześniej w posiadaniu
Ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia, a które zostało przeniesione do nowych lokalizacji powstałych
w wyniku prowadzonej działalności oraz mienie nowo nabyte, które zostanie rozliczone w ramach klauzuli automatycznego
pokrycia. Klauzula dotyczy także tych lokalizacji, które powstały w okresie od dnia, na który podano dane do ubezpieczenia
do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od momentu przyjęcia nowej
lokalizacji w posiadanie, pod warunkiem, że informacja o adresie nowej placówki i wartości znajdującego się tam mienia
zostanie przekazana Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni od daty przyjęcia lokalizacji w posiadanie. Brak minimalnych
wymaganych przez Ubezpieczyciela zabezpieczeń może być powodem odmowy lub zmniejszenia wysokości należnego
odszkodowania tylko w sytuacji, gdy przyczynił się on do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów. Ochrona
ubezpieczeniowa nie obejmuje mienia podczas transportu, na wystawach, pokazach i targach.
Limit: 1 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
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3. Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia,
w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia
redukcja odszkodowania nie ma także zastosowania, jeśli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia.
4. Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego odszkodowanie wypłacane
jest bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego, maksymalnie do wysokości ustalonej
w umowie sumy ubezpieczenia środka trwałego.
W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy
obejmujące wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty robocizny i transportu.
W przypadku nieodtwarzania mienia Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy
uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się
od odpowiedzialności pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z odszkodowania na środki trwałe stanowiące
majątek Ubezpieczonego (inwestycje, modernizacje itp.). W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby
nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w
miejsce zastąpienia). W przeciwnym razie odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej mienia dotkniętego
szkodą. Przy określaniu wartości rzeczywistej wskaźnik zużycia technicznego nie może być większy niż 50%.
W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania nastąpi w wysokości sumy ubezpieczenia w wartości księgowej
brutto/odtworzeniowej danego środka trwałego lub jeśli koszt jego odtworzenia jest niższy od sumy ubezpieczenia to
w wartości odtworzenia tego środka trwałego.
5. Klauzula ubezpieczenia w wartości księgowej brutto
W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, dla którego zastosowano jako wartość ubezpieczeniową wartość księgową
brutto, nie ma zastosowania zasada proporcji przy naliczaniu odszkodowania, nawet jeżeli suma ubezpieczenia okaże się
niższa od jego wartości faktycznej (odtworzeniowej bądź rzeczywistej) pod warunkiem, że podana suma ubezpieczenia
odpowiada wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.
6. Klauzula aktów terroryzmu
Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną
ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem
aktów terroryzmu, za które uważa się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie
ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych lub społecznych.
Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych,
chemicznych lub biologicznych, skażenia radioaktywnego, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem
elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego.
7. Klauzula strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zdarzeń objętych ochroną
ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem strajków,
rozruchów lub zamieszek społecznych.
8. Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie, także poprzez odtworzenie w innej lokalizacji,
bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych
rozwiązań jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości
poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia. Odbudowa nie może odbywać się poza terenem RP lub na terenach
zalewowych.
9. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu,
parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i/lub ekonomicznie
nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyjętej do
ubezpieczenia.
10. Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie
reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Zarząd

5

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
Znak sprawy nr ZP/8/2017

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ

Spółki. Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego
Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.
11. Klauzula 72 godzin
Wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek oddziaływania tego samego rodzaju
zdarzenia, Ubezpieczyciel uznaje jako pojedynczą szkodę w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, udziału własnego oraz
franszyzy określonych w umowie ubezpieczenia.
12. Klauzula katastrofy budowlanej
Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek samoistnego, niezamierzonego,
gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia a także
nie posiadające odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, tymczasowe bądź dopuszczone
tymczasowo do użytkowania.
13. Klauzula przepięć
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno
wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.
Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne
napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych. Ochrona
obejmuje również zarówno przepięcia jak i przetężenia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:
dla szkód wskutek bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna: do pełnych sum ubezpieczenia
dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn: 500.000 zł w rocznym okresie
ubezpieczenia.
14. Klauzula robót budowlano-remontowych
Limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w umowie ubezpieczenia, zostaje rozszerzony o szkody powstałe
w ubezpieczonym mieniu, w wyniku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia robót budowlano-montażowych i prac
remontowo-adaptacyjnych. Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem
budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:
• szkody w mieniu będącym bezpośrednim przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych
do limitu 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,
• szkody w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia.
15. Klauzula składowania
Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
W przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie
w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu składowane bezpośrednio na podłodze.
16. Klauzula ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania
Ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana dla szkód powstałych w budynkach i budowlach oraz w znajdującym się w nich
mieniu, nawet, jeśli były one wyłączone z eksploatacji/użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni.
17. Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych.
Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w celu zabezpieczenia przed szkodą oraz bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej szkody
objętej ochroną ubezpieczeniową. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli, obejmują:
a) koszty zabezpieczenia przed szkodą ubezpieczonego mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia działaniem
powstałego zdarzenia. Dobrowolne świadczenia Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na rzecz osób trzecich, które
brały udział w akcji ratowniczej podlegają tylko wtedy zwrotowi, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził na to zgodę,
b) koszty związane z akcją ratowniczą (gaszeniem, rozbiórką, ewakuacją, itp.) jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie
strat lub niedopuszczenie do ich zwiększenia,
c) koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikłe z zaistnienia szkody objętej umową
ubezpieczenia, powstałe w związku z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki/demontażu
części niezdatnych do użytku, ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty
demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne
w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą,
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koszty odtworzenia maszyn, urządzeń lub ich elementów wykonanych na specjalne zamówienie, koszty powstałe w
wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, montażem,
e) koszty związane z wynagrodzeniem należnym architektom, inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe
koszty ekspertów, które Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia
ubezpieczonego mienia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego w wyniku zaistnienia zdarzenia losowego
objętego umową ubezpieczenia lub związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody do podlimitu 50.000
zł,
f) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, koszty serwisu zagranicznego oraz
koszty frachtu ekspresowego poniesione przez Ubezpieczonego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia
szkodowego objętego ubezpieczeniem,
g) koszty transportu nieuszkodzonego mienia ruchomego do miejsca czasowego przechowywania wraz z kosztami
czasowego przechowywania,
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł w rocznym okresie ubezpieczenia.
18. Klauzula dostosowania się do zaleceń wynikających z przepisów prawa obowiązujących w dniu powstania szkody.
Limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Jeśli po powstaniu szkody przepisy prawa lub instytucja do tego uprawniona wymagać będzie odtworzenia mienia w takiej
formie, że Ubezpieczający/ Ubezpieczony będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów, Ubezpieczyciel poza
wypłatą odszkodowania ustalonego zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, pokryje także koszty wynikające
z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie z wymaganiami lub ze stosownie obowiązującymi przepisami
prawa.
19. Klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji
Limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej, sieci
elektrycznej, cieplnej i gazowej oraz usunięcia skutków takich poszukiwań do limitu 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w rocznym okresie ubezpieczenia.
20. Klauzula odtworzenia dokumentacji
Limit odpowiedzialności 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty odtworzenia uszkodzonej,
zniszczonej lub utraconej dokumentacji (aktów, planów, dokumentów, danych). Ochrona obejmuje koszty poniesione na
odtworzenie dokumentacji z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników, na
których dokumentacja była zawarta.
21. Klauzula terminu dokonania oględzin
W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze
od momentu zgłoszenia szkody. Przez pojęcie dnia roboczego przyjmuje się każdy dzień od poniedziałku do piątku, chyba że
któryś z tych dni jest ustawowo wolny od pracy.
22. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
W razie niedopełnienia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody
w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków
wypadku.
23. Klauzula samodzielnej likwidacji szkód
Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
W przypadku wystąpienia szkód majątkowych, których szacowana łączna wartość strat wynikających ze zdarzenia objętego
ochroną ubezpieczeniową nie przekracza 5.000 zł likwidacja szkód może odbywać się zgodnie z poniższą procedurą.
Ubezpieczający przystąpi do likwidacji szkody, w tym uprzątnięcia mienia bez oczekiwania na oględziny likwidatora
zachowując uszkodzone elementy przez okres nie krótszy niż 1 m-c (mienie uszkodzone, według Ubezpieczającego,
w 100% oraz wymienione podzespoły/elementy zostanie na życzenie Ubezpieczyciela oddane do ewentualnej jego
dyspozycji).
Ubezpieczający przygotuje o ile to możliwe i prześle do Ubezpieczyciela dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji
o wypłacie odszkodowania tj.
a) Wykaz strat poniesionych w związku ze zdarzeniem.
b) Dokładny opis zdarzenia wraz z określeniem przyczyn zdarzenia/ szkody oraz o ile to możliwe z pełną dokumentacją
zdjęciową obrazującą stan uszkodzonego mienia bezpośrednio po szkodzie.
c) Kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (potwierdzone za zgodność
z oryginałem), ocena serwisu.
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Kopie faktur dokumentujących wszelkie pozostałe koszty poniesione w związku ze zdarzeniem (potwierdzone za
zgodność z oryginałem).
e) Kopie faktur zakupu utraconego bądź uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyjęcia mienia na stan środków trwałych
(potwierdzone za zgodność z oryginałem).
f) W przypadku szkody, która miała miejsce w lokalach wynajmowanych - kopie umowy najmu lokalu.
g) W przypadku szkody wyrządzonej Ubezpieczonemu działaniem osoby trzeciej – protokół spisany ze sprawcą
potwierdzający przebieg zdarzenia.
W przypadku szkody kradzieży z włamaniem bądź rabunku lub innego przestępstwa dodatkowo:
h) Potwierdzenie zgłoszenia zdarzenia na policje,
i) Informacje z policji o wynikach prowadzonego postępowania w związku ze zdarzeniem,
j) Kopia dziennika dyżurów prowadzonego przez dozór obiektu, oświadczeń pracowników agencji ochrony dozorujących
obiekt w dniu powstania szkody, protokołu spisanego z przedstawicielem agencji lub administracji obiektu oraz kopii
umowy o świadczeniu usług dot. ochrony obiektu – jeśli obiekt jest chroniony przez agencje
24. Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Limit dotyczy łącznie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia w wysokości powyższego limitu, w rocznym
okresie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia
wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na
sumy stałe. Limit odpowiedzialności każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie tej klauzuli odszkodowanie
(nie ma tu zastosowania klauzula automatycznego wyrównania sum ubezpieczenia). Maksymalna wypłata odszkodowania nie
może przekroczyć wartości odtworzeniowej danego składnika majątkowego.
25. Klauzula szkód zalaniowych.
Limit odpowiedzialności: 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody zalaniowe spowodowane zalaniami przez nieszczelny dach, nieszczelne
złącza zewnętrzne budynków, nieszczelną stolarkę okienną.
26. Klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym
w czasie, kiedy znajduje się on na terenie RP. Ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych zaginięciem, zagubieniem lub
pozostawieniem sprzętu w pojeździe bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub innym niewidocznym miejscu
w zamkniętym pojeździe.
27. Klauzula błędu w obsłudze
Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku działanie
m.in. niewłaściwego użytkowanie, nieostrożności, zaniedbania, błędnej obsługi.

człowieka,

tj.

28. Klauzula kontynuacji działalności
Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez
Ubezpieczonego w związku z przerwą lub zakłóceniem prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej
powstałej na skutek szkody w mieniu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyżej wymienione koszty powstałe w okresie od
wystąpienia szkody w mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości Ubezpieczonego do prowadzenia działalności
w poprzednim zakresie, jednak nie dłuższym niż 6 miesięcy (okres odszkodowawczy). Odpowiedzialność Ubezpieczyciela
ograniczona jest jedynie do tych kosztów (lub ich części), które przekraczają całkowite koszty prowadzenia działalności, które
zostałyby poniesione w tym samym okresie, w zwykłych okolicznościach, gdyby nie doszło do powstania szkody
w mieniu.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela powstaje jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:
1) przerwa lub zakłócenie prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności gospodarczej powstała na skutek szkody
w mieniu zaistniałej w miejscu ubezpieczenia i w okresie ubezpieczenia w następstwie zajścia zdarzenia,
2) szkoda w mieniu, o której mowa w pkt 1 objęta jest w chwili jej powstania zakresem ubezpieczenia na podstawie zawartej
umowy ubezpieczenia mienia (niezależnie od wysokości franszyzy redukcyjnej wskazanej w umowie ubezpieczenia mienia).
Kosztami objętymi ochroną ubezpieczeniową są udokumentowane:
1. koszty przeniesienia mienia do innej lokalizacji,
2. koszty użytkowania zastępczych pomieszczeń,
3. koszty użytkowania zastępczych maszyn i urządzeń,
4. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy, koszty serwisu zagranicznego oraz
koszty frachtu ekspresowego
4.koszty korzystania z dodatkowych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa
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5. koszty dodatkowego zatrudnienia,
6. koszty poinformowania dostawców, klientów o zmianie lokalizacji.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe koszty bezpośrednio lub pośrednio spowodowane lub
zwiększone:
szkodą w mieniu, za którą Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności na podstawie umowy ubezpieczenia mienia,
decyzją właściwych władz lub organów, która opóźnia lub uniemożliwia odbudowę lub odtworzenie zniszczonego
mienia lub dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez Ubezpieczonego,
brakiem wystarczających środków u Ubezpieczonego niezbędnych do odbudowy odtworzenia lub naprawy
zniszczonego mienia w jak najszybszym trybie, także w przypadku gdy wynika to z ograniczenia odszkodowania na
podstawie umowy ubezpieczenia mienia (w tym w wyniku niedoubezpieczenia),
nieuzasadnioną zwłoką w podjęciu przez Ubezpieczonego wszelkich możliwych czynności w celu przywrócenia
przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej,
niemożnością ściągnięcia należności w tym wskutek zniszczenia, uszkodzenia, utraty dokumentacji, danych, nośników
danych,
utratą danych lub nośników danych,
karami, grzywnami i odszkodowaniami, do których zapłaty Ubezpieczony będzie zobowiązany w przypadku nie
wywiązania się z zobowiązań na skutek zaistniałej szkody w mieniu.
29. Klauzula szkód mechanicznych
Limit odpowiedzialności 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków
ubezpieczenia, Ubezpieczyciel rozszerzy ochronę o ryzyko szkód mechanicznych maszyn i urządzeń (w tym dźwigów
osobowych i towarowych) spowodowane działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami eksploatacyjnymi.
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
1) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą,
2) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu,
3) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
4) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
5) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści
6) w postaci utraty zysku
Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjmuje się następujące definicje:
Działanie człowieka - szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej obsługi, błędu operatora, braku
umiejętności, uszkodzenia przez osoby trzecie.
Wady produkcyjne –szkody powstałe w wyniku błędów w projektowaniu lub konstrukcji maszyny, wadliwego materiału, wad
(usterek) fabrycznych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub jej montażu na stanowisku pracy,
Przyczyny eksploatacyjne - szkody powstałe w trakcie użytkowania maszyny i pozostające w związku z jej eksploatacją,
polegające na samoistnym uszkodzeniu lub zniszczeniu jej funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia poszczególnych
elementów maszyny przez np.: siły odśrodkowe, eksplozję lub implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających,
sygnalizacyjno-pomiarowych – szkody niezawinione przez obsługę.
30. Klauzula ubezpieczenia urządzeń, maszyn i pojazdów do robót porządkowych
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową w odniesieniu do urządzeń (w tym montowanych na pojazdach), maszyn
i pojazdów niepodlegających obowiązkowi rejestracji, służących do prac porządkowych lub letniego i zimowego utrzymania
dróg i terenów, podczas ich użytkowania, transportu, postoju lub składowania poza miejscem ubezpieczenia określonym
w umowie ubezpieczenia, na terenie RP.
Ochrona poza miejscem ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w wyniku:
- wypadku drogowego,
- pożaru, uderzenia pioruna, huraganu, powodzi, trzęsienia ziemi, zalania, zapadnięcia lub osunięcia się ziemi, przewrócenia
się drzewa,
- rabunku.
Ochrona nie obejmuje szkód powstałych w wyniku wypadku drogowego, jeśli były one spowodowane złym stanem
technicznym pojazdu Ubezpieczonego, transportującego lub ciągnącego urządzenie, maszynę, pojazd do prac porządkowych
lub letniego i zimowego utrzymania dróg i terenów.
31. Klauzula ubezpieczenia transportu między miejscami ubezpieczenia
Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
Ubezpieczyciel rozszerzy ochronę ubezpieczeniową o szkody w mieniu podczas transportu (nie dotyczy transportu lotniczego
i wodnego) pomiędzy miejscami ubezpieczenia, serwisem, itp. wykonywanego przez lub na zlecenie Ubezpieczonego, na
skutek:
1) ryzyk objętych niniejszą umową i klauzul dodatkowych
2) wypadku, jakiemu uległ środek transportu,
3) rabunku,
4) kradzieży mienia będącej następstwem wypadku pojazdu,
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5) rabunku i kradzieży mienia wraz ze środkiem transportu,
6) kradzieży z włamaniem
Mienie ubezpieczone jest na całej trasie przewozu wykonywanego przy użyciu jednego lub kilku środków transportu
i obejmuje szkody w mieniu od momentu rozpoczęcia załadunku do momentu zakończenia rozładunku z zastrzeżeniem, że
rozpoczęcie czynności załadunku/rozładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/po
zakończeniu przewozu.
Ubezpieczenie obejmuje wszystkie fazy przewozu mienia wraz z niezbędnymi przeładunkami i przejściowym jego
magazynowaniem na trasie przewozu trwającym nie dłużej niż 1 dzień roboczy.
Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku ubezpieczonego mienia, a za koniec transportu – moment
zakończenia wyładunku w miejscu docelowym. Szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych wskazanych powyżej a mających
miejsce podczas załadunku i rozładunku mienia są objęte ubezpieczeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie transportów wykonywanych przy użyciu pojazdu stanowiącego własność
Ubezpieczającego bądź będącego w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego.
Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela nie są objęte szkody:
1) powstałe wskutek niewłaściwego załadowania lub oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi
normami lub zwyczajami bądź jego braku, jak również wskutek obciążenia pojazdu ponad dopuszczalną ładowność;
2) powstałe wskutek nieprawidłowego zamocowania lub rozmieszczenia ładunku w pojeździe;
3) powstałe wskutek nieprzystosowania danego pojazdu do specyfiki i właściwości przewożonego w nim mienia;
4) powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości;
5) powstałe wskutek złego stanu technicznego pojazdu.

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna - niedopuszczalna
Franszyza redukcyjna – niedopuszczalna
Udział własny – niedopuszczalny
Do niniejszej umowy stosuje się następujące definicje:
Franszyza redukcyjna – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona kwotowo, o jaką każdorazowo pomniejsza się
wysokość odszkodowania.
Udział własny – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona procentowo, o jaką każdorazowo pomniejsza się
wysokość odszkodowania.
Franszyza integralna – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona kwotowo, do wysokości której odszkodowanie
nie jest wypłacane. Powyżej wartości franszyzy integralnej odszkodowanie jest wypłacane w całości.

ZAKRES PREFEROWANY
KLAUZULE
Ocenie podlegać będzie przyjęcie przez Wykonawcę poniżej określonych klauzul preferowanych. Wykonawca ma prawo
przyjąć klauzulę w zaproponowanej treści lub odrzucić ją w całości.
1. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się
możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne
działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej
wysokości. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji
zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających
wymianie.
2. 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.
3. Klauzula restytucji mienia
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu
zajmującego się profesjonalnie restytucją i osuszaniem mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten
podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego dostarczenia
Ubezpieczycielowi. Klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się
profesjonalnie restytucją mienia jest niezbędne do zapobieżenia zwiększenia rozmiarów szkody.
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W pozostałych sytuacjach skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia wymaga
uprzedniej zgody Ubezpieczyciela.

B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
ZAKRES MINIMALNY
Przedmiot ubezpieczenia: mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu (samoistnym lub zależnym)
Zamawiającego, także mienie, w którego posiadanie wejdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony w okresie ubezpieczenia oraz
inne mienie określone w SIWZ, bez względu na jego lokalizację na terenie RP oraz bez względu na wiek, stopień umorzenia,
zużycie techniczne i faktyczne.
Lp.
1.
2.

Przedmiot ubezpieczenia
Sprzęt stacjonarny: Serwer HPML 350R05 rok
produkcji 2008 wraz z zasilaczem, monitorem
i oprogramowaniem
Sprzęt stacjonarny: Serwer plików
QNA_TS453A4G rok budowy 2016

System
ubezpieczenia

Wartość
ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia w zł

Sumy stałe

Odtworzeniowa

16.110,00

Sumy stałe

Odtworzeniowa

3.683,58

W odniesieniu do mienia określonego w powyższej tabeli, ubezpieczonego w systemie sum stałych, nie będzie miała
zastosowania redukcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania.
Zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu,
wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, w tym co najmniej szkody powstałe
w wyniku:

pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego lub jego części lub
przewożonego ładunku albo zrzucanego awaryjnie paliwa, uderzenia pojazdu (w tym własnego pojazdu)
w ubezpieczony przedmiot, wypadku pojazdu, huraganu (wiatr o prędkości od 17,1m/ sek), lawiny, deszczu
nawalnego, naporu śniegu lub lodu, w tym równie jeżeli szkoda powstała z powodu zaniedbania w odśnieżaniu,
opadów śniegu, zamarzania wody, topnienia mas śniegu lub lodu (bez względu na wielkość obciążenia), powodzi,
podniesienia się wód gruntowych, zalania wszelkiego typu (w tym przez wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń i
instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych wraz z kosztami naprawy uszkodzonej instalacji, zalania
przez topniejące masy śniegu lub lodu, upadku drzew, budynków, budowli i innych przedmiotów (bez względu na
to, kto jest ich posiadaczem) na ubezpieczone mienie, gradu, trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi
niezwiązanego z działalnością człowieka, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego,

wad produkcyjnych i przyczyn technologicznych, tj. błędów konstrukcyjnych, wadliwego materiału, wad
ujawnionych po okresie gwarancji,

niewłaściwej obsługi sprzętu, nieostrożności, zaniedbania,

napięcia/natężenia o nieprawidłowych parametrach, zwarcia (spięcia), uszkodzenia izolacji, niezadziałania
zabezpieczeń,

kradzieży z włamaniem, rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie
(niezależnie od tego czy kradzież miała związek z włamaniem lub rabunkiem czy nie),

szkód spowodowanych przez upadek (upuszczenie sprzętu),

akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami,

zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną,

utrata nośnika danych wraz z zapisanymi danymi w wyniku kradzieży z włamaniem z zamkniętego pomieszczenia
lub wskutek rabunku.
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie:

podczas prowadzenia prac budowlano – montażowych, związanych między innymi z budową, przebudową,
montażem, remontem, konserwacją, naprawą oraz związanymi z tym próbami i testami,

wyłączone z eksploatacji/użytkowania niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,

od szkód powstałych podczas napraw i konserwacji (również dokonywanych przez własnych pracowników),

ulegające przemieszczaniu między lokalizacjami Ubezpieczonego bez konieczności informowania Ubezpieczyciela.
Ubezpieczyciel akceptuje możliwość wykonywania konserwacji sprzętu przez pracowników/ służby wewnętrzne
Ubezpieczonego odpowiedzialne za prawidłową eksploatację sieci i urządzeń elektronicznych.
Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających
zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia.
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Ubezpieczenie obejmuje również koszty dodatkowe związane z zabezpieczeniem mienia przed zwiększeniem rozmiaru szkody
(chociażby działania okazały się nieskuteczne).

Klauzule obligatoryjne:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego
Ubezpieczyciel stosuje automatyczną ochronę dla sprzętu elektronicznego (własnego i powierzonego), w związku z jego
nabyciem, budową, ulepszeniem, modernizacją, przejęciem w użytkowanie, najmem, dzierżawą lub inną umową, z chwilą
przejścia na Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia tj. z dniem nabycia, montażu, modernizacji,
zawarcia umowy lub z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie
wcześniej. Ochroną zostanie również objęty sprzęt elektroniczny, nabyty w okresie od dnia, na który podano stan majątku
do dnia rozpoczynającego okres ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia ich wartości w podanych sumach ubezpieczenia.
Limit odpowiedzialności w stosunku do automatycznie ubezpieczanego mienia na mocy niniejszej klauzuli ograniczony jest
do wysokości 30% wartości łącznej sumy ubezpieczenia rocznego okresu ubezpieczenia. Zasada proporcji w zakresie
ubezpieczenia mienia na mocy niniejszej klauzuli nie ma zastosowania. Postanowienia przedmiotowej klauzuli jednocześnie
nie znoszą zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji w zakresie wykraczającym poza wskazany limit.
Składka wynikająca z zastosowania klauzuli zostanie wyrównana wg wzoru:
S = (a - b) * s * 50% gdzie: S – składka, a – wartość środków trwałych na koniec rocznego okresu ubezpieczenia, b – suma
ubezpieczenia wynikająca z polisy, s – stawka wynikająca ze złożonej oferty. Również w przypadku zmniejszenia wartości
mienia będącego pod kontrolą Ubezpieczonego w rocznym okresie ubezpieczenia do rozliczenia składki zostanie zastosowana
analogiczna formuła.
Termin rozliczenia – 60 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia.
2. Klauzula ograniczenia zasady proporcji
Wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu
ubezpieczenia, przy uwzględnieniu rodzaju zadeklarowanej wartości będącej podstawą do ustalenia sumy ubezpieczenia,
w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu. W przypadku zaniżenia sumy ubezpieczenia
redukcja odszkodowania nie ma także zastosowania, jeśli wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia.
3. Klauzula likwidacyjna dotycząca sprzętu elektronicznego
Bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego sprzętu elektronicznego odszkodowanie
wypłacane jest bez potrącenia umorzenia księgowego i zużycia technicznego maksymalnie do wysokości ustalonej
w umowie sumy ubezpieczenia danego sprzętu elektronicznego. W przypadku szkody częściowej odszkodowanie powinno
uwzględniać faktycznie poniesione koszty naprawy, odbudowy obejmujące wartość zakupu nowych materiałów oraz koszty
robocizny i transportu.
W przypadku nieodtwarzania sprzętu elektronicznego Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu
bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu, a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania
bądź nie uchyli się od odpowiedzialności pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z odszkodowania na sprzęt
elektroniczny stanowiący majątek Ubezpieczonego (inwestycje, modernizacje itp.). W takim wypadku odszkodowanie
wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa sprzętu, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia,
na podstawie przewidywanych kosztów takich działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). W przeciwnym razie
odszkodowanie zostanie wypłacone do wartości rzeczywistej sprzętu elektronicznego dotkniętego szkodą. Przy określaniu
wartości rzeczywistej wskaźnik zużycia technicznego nie może być większy niż 50%.
4. Klauzula zastąpienia dla sprzętu elektronicznego
W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu,
parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie
nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć wartości poszczególnego przedmiotu przyjętej do ubezpieczenia.
5. Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa wyłącznie
reprezentantów Ubezpieczającego. Dla celów niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Zarząd Spółki.
Za szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa osób nie będących reprezentantami Ubezpieczającego
Ubezpieczyciel ponosi pełną odpowiedzialność.
6. Klauzula 72 godzin
W przypadku wszystkich szkód powstałych w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek ciągłego oddziaływania tego
samego pojedynczego zdarzenia Ubezpieczyciel uznaje jako pojedynczą szkodę w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, udziału
własnego oraz franszyzy określonych w umowie ubezpieczenia.
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7. Klauzula składowania
W przypadku szkód powstałych w wyniku zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za mienie
w pomieszczeniach poniżej gruntu składowane bezpośrednio na podłodze. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie
w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.
8. Klauzula terminu dokonania oględzin
W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze
od momentu zgłoszenia szkody. Przez pojęcie dnia roboczych przyjmuje się każdy dzień od poniedziałku do piątku, chyba że
któryś z tych dni jest ustawowo wolny od pracy.
9. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
W razie niedopełnienia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody
w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli
naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków
wypadku.
10. Klauzula ochrony mienia czasowo nieeksploatowanego
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w przypadku:
- czasowego wyłączenia z eksploatacji środka trwałego w związku z planowanym przestojem technologicznym wynikającym z
jego funkcji,
- czasowego wyłączenia środka trwałego z eksploatacji w związku z naprawą, konserwacją, przeglądem, magazynowaniem
jako zapasu dla mienia eksploatowanego,
- gdy nowo nabyte mienie nie zostało jeszcze zainstalowane - włączone do eksploatacji.
11. Klauzula kradzieży zwykłej sprzętu elektronicznego
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 5.000 zł
Zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzony zostaje o ryzyko kradzieży zwykłej - rozumianej jako zabór mienia przez osoby
trzecie bez względu na sposób zabezpieczenia.

oraz klauzule, dla których w punkcie A Pakietu 1 określono limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna – niedopuszczalna;
Franszyza redukcyjna – 300 zł;
Udział własny - niedopuszczalny
Do niniejszej umowy stosuje się następujące definicje:
Franszyza redukcyjna – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona kwotowo, o jaką każdorazowo pomniejsza się
wysokość odszkodowania.
Udział własny – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona procentowo, o jaką każdorazowo pomniejsza się
wysokość odszkodowania.
Franszyza integralna – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona kwotowo, do wysokości której odszkodowanie
nie jest wypłacane. Powyżej wartości franszyzy integralnej odszkodowanie jest wypłacane w całości.

ZAKRES PREFEROWANY
KLAUZULE
Ocenie podlegać będzie przyjęcie przez Wykonawcę poniżej określonych klauzul preferowanych. Wykonawca ma prawo
przyjąć klauzulę w zaproponowanej treści lub odrzucić ją w całości.
1. Klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
W przypadku szkód wymagających natychmiastowej naprawy w celu zachowania ciągłości świadczenia usług dopuszcza się
możliwość bezzwłocznego dokonania naprawy przez Ubezpieczonego, bądź przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne
działające na jego zlecenie, pod warunkiem że szkoda zostanie udokumentowana w sposób umożliwiający określenie jej
wysokości. W przypadku tego rodzaju szkód, poza dokumentami wymaganymi zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentacji
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zdjęciowej z miejsca szkody oraz zachowania do dyspozycji Ubezpieczyciela elementów uszkodzonych podlegających
wymianie.
2. 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.
3. Klauzula restytucji mienia
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia Ubezpieczający może skorzystać z pomocy podmiotu
zajmującego się profesjonalnie restytucją i osuszeniem mienia, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela. Sporządzony przez ten
podmiot kosztorys zostanie przez Ubezpieczyciela zweryfikowany nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od jego dostarczenia
Ubezpieczycielowi. Klauzula ma zastosowanie w przypadku, gdy skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się
profesjonalnie restytucją mienia jest niezbędne do zapobieżenia zwiększenia rozmiarów szkody.
W pozostałych sytuacjach skorzystanie z pomocy podmiotu zajmującego się profesjonalnie restytucją mienia wymaga
uprzedniej zgody Ubezpieczyciela.
4. Klauzula ataku elektronicznego
Limit odpowiedzialności: 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem ataku elektronicznego, w tym włamania komputerowego,
zakłócenia działania systemów, wprowadzenie „obcego” oprogramowania lub jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego,
polegające zarówno na uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, oprogramowania, jak i straty poniesione przez
Ubezpieczonego niemające charakteru szkody w mieniu (np. kradzież impulsów, utrata danych), pod warunkiem, że
Ubezpieczony zawiadomi o tym fakcie Policję, bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody.

C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
ZAKRES MINIMALNY
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego z tytułu prowadzenia działalności
i posiadania mienia, w tym odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z:
- wykonywaniem zadań wynikających ze statutu przedsiębiorstwa oraz z zawartych umów i kontraktów w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej,
- wprowadzeniem produktu do obrotu,
- posiadaniem, użytkowaniem, administrowaniem i zarządzaniem mieniem i infrastrukturą.
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku
z wykonywanymi zadaniami lub posiadanym mieniem. Za osobę trzecią uważa się każdą osobę nie będącą stroną umowy
ubezpieczenia (w tym pracownika, podwykonawcę).
Ubezpieczenie dotyczy zarówno szkody będącej następstwem czynu niedozwolonego, jak i wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe, szkody rzeczowe oraz czyste straty majątkowe.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej
Ubezpieczyciel jest zobowiązany do:
- zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń,
- udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej,
- wypłaty odszkodowania (wraz z należnymi odsetkami),
- pokrycia kosztów pomocy prawnej przedsądowej, kosztów procesowych i innych kosztów ustalenia wysokości szkody
i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczonego,
- pokrycia kosztów środków zastosowanych przez Ubezpieczonego po zajściu szkody, w celu jej zmniejszenia, jeżeli były one
celowe, chociażby okazały się nieskuteczne.
Zakres terytorialny: RP, a w odniesieniu do szkód powstałych podczas wyjazdów służbowych pracowników Ubezpieczonego
- teren całego Świata
Szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone
korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Szkoda rzeczowa - szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści
poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.
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Czysta strata majątkowa – szkoda niewynikająca ze szkody rzeczowej lub osobowej wyrządzonej osobie trzeciej.
Odszkodowanie – świadczenie pieniężne, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić zgodnie z przepisami prawa,
w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność cywilną. W przypadku szkody osobowej
odszkodowanie obejmuje w szczególności: wynikające z przepisów prawa zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę
oraz rentę.
Wypadek ubezpieczeniowy
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie szkody objętej ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie ubezpieczenia, a roszczenia z tego tytułu
zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia. Wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia
uważa się za jedną szkodę.
Nie mają zastosowania jakiekolwiek postanowienia dotyczące daty początkowej, jeśli występują w (ogólnych)
warunkach ubezpieczenia.
Suma gwarancyjna: 3 000 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową w odniesieniu do prowadzonej
działalności i z tytułu posiadania mienia, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu minimalnego niepodlegającego
żadnym zmianom, obejmującego:
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby zatrudnione/świadczące pracę na podstawie umów o pracę oraz
innych umów niż umowa o pracę,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby nie będące pracownikami Ubezpieczonego ani osobami
świadczącymi pracę na podstawie umów innych niż umowa o pracę, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność
w ramach stosunku prawnego łączącego strony,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy,
- odpowiedzialność za szkody z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania i zarządzania mieniem i infrastrukturą
oraz urządzeniami terenów zielonych, parków, placów zabaw itp.,
- odpowiedzialność za szkody wynikłe z prowadzonych prac remontowych, modernizacyjnych, budowlanych i innych
czynności konserwacyjnych, w tym:
 powstałe w wyniku czynności, do wykonywania których potrzebne są stosowne uprawnienia, poza szkodami
objętymi systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
 powstałe wskutek wykorzystania młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów, walców itp.,
 powstałe w instalacjach naziemnych i podziemnych podczas prowadzenia robót,
- odpowiedzialność za szkody w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą (odpowiedzialność cywilna
przechowawcy) - limit 200 000 zł,
- odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu powierzonym Ubezpieczonemu, w tym również w pojazdach, w celu
wykonania obróbki, naprawy, sprzedaży lub innych usług o podobnym charakterze; ubezpieczenie pokryje szkody
powstałe w trakcie wykonywania ww. prac, po ich zakończeniu, jak również w trakcie przechowywania rzeczy w
związku z ich obróbką, naprawą, czyszczeniem, montażem, demontażem lub innymi usługami o podobnym
charakterze – limit 200 000 zł,
- odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym, użytkowanym na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy,
leasingu lub innej o podobnym charakterze, w tym w pojazdach i maszynach, urządzeniach mechanicznych i
samojezdnych – limit 1 000 000 zł,
- odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomościach, użytkowanych na podstawie umowy najmu, użyczenia,
dzierżawy, leasingu lub innej o podobnym charakterze,
- odpowiedzialność za szkody z tytułu wynajmu pomieszczeń, powierzchni i urządzeń osobom trzecim (w tym firmom),
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców (z prawem Ubezpieczyciela do regresu),
- odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu należącym do pracowników lub innych osób, za które Ubezpieczony
ponosi odpowiedzialność, w tym także szkody w pojazdach mechanicznych, z wyłączeniem kradzieży pojazdu - limit
100 000 zł,
- odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji,
- odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji sieci oraz urządzeń
wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym – limit 1 000 000 zł,
- odpowiedzialność z tytułu organizowania imprez, w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu – limit
na szkody rzeczowe 100 000 zł,
- odpowiedzialność za szkody spowodowane podczas prac ładunkowych w środkach transportu – limit 200 000 zł,
- odpowiedzialność za szkody mające postać czystej straty majątkowej – limit 50 000 zł,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt – limit 200 000 zł,
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odpowiedzialność za szkody wyrządzone z winy umyślnej pracowników Ubezpieczającego bez względu na ich formę
zatrudnienia,
odpowiedzialność za szkody powstałe w związku ze sprzedażą i dystrybucją paliw,
odpowiedzialność za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń,
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem i gospodarowaniem odpadami,
odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek przeniesienia ognia, w tym również powstałego w związku z segregacją
odpadów.

W przypadku braku określonego limitu sumy gwarancyjnej na określone wyżej ryzyko Ubezpieczyciel ponosi
odpowiedzialność w tym zakresie do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki w okresie
ubezpieczenia. Na niektóre ryzyka Zamawiający ustalił limit jedynie na szkody rzeczowe, bez wprowadzania limitu na
szkody osobowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wprowadzenia jakichkolwiek limitów sumy gwarancyjnej, o ile
nie zostały wskazane w treści powyżej.

Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

szkód powstałych w wyniku winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, za których uważa się Członków
Zarządu,

szkód powstałych w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat,
aktów sabotażu lub terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów,

szkód powstałych wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania
jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz skażenia radioaktywnego,

szkód rzeczowych powstałych wskutek powolnego oddziaływania temperatury, gazów, pary, dymu, sadzy, wilgoci,
hałasu i zagrzybienia, wibracji, usunięcia się lub osłabienia nośności gruntu,

szkód wywołanych przez azbest, formaldehyd lub hormonalne środki antykoncepcyjne,

szkód polegających na zniszczeniu, uszkodzeniu, zaginięciu lub kradzieży gotówki, biżuterii, przedmiotów z metali i
kamieni szlachetnych, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów,

szkód objętych obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej systemem obowiązkowych ubezpieczeń
odpowiedzialności cywilnej,

szkód powstałych w środowisku naturalnym, wywołanych zanieczyszczeniem wód, gruntu lub powietrza oraz
kosztów poniesionych przez osoby trzecie w celu usunięcia z wody, gruntu lub powietrza substancji niebezpiecznej
oraz jej utylizacji, chyba że wystąpiły łącznie poniższe warunki:
a) przyczyną emisji, wycieku lub innej formy uwalniania się substancji niebezpiecznych było zdarzenie nagłe i
przypadkowe, nie zamierzone ani nie przewidziane przez Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej
staranności w wykonywaniu zadań,
b) początek zdarzenia miał miejsce w okresie ubezpieczenia,

szkód, za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny na skutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności
wynikającej z ustawy,

szkód pokrywanych na podstawie gwarancji lub rękojmi oraz roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie
zobowiązania,

szkód powstałych w związku z wykonywaniem zawodów: architekta, projektanta, farmaceuty, adwokata,
notariusza, zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami, brokera i agenta ubezpieczeniowego,
rzeczoznawcy majątkowego, pracownika ochrony,

szkód w obiektach budowlanych, urządzeniach i częściach urządzeń, które zostały zaprojektowane, zbudowane lub
skonstruowane przez Ubezpieczonego lub nad którymi sprawował on kierownictwo budowy,

szkód spowodowanych przez pojazdy nie posiadające aktualnych badań stanu technicznego, jeżeli obowiązek takich
badań wynika z przepisów prawa, o ile stan techniczny był przyczyną szkody lub w zakresie w jakim przyczynił się
do zwiększenia jej rozmiarów,

szkód spowodowanych prowadzeniem wózków widłowych przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień,

szkód powstałych w wyniku modyfikacji genetycznych,

szkód, za które przysługuje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego,

szkód wynikających z umowy spedycji,

szkód powstałych w wyniku posiadania, użytkowania, serwisowania lub naprawy maszyn i urządzeń latających,

szkód wyrządzonych pracownikom Ubezpieczonego będących następstwem choroby zawodowej,

szkód w nieruchomościach, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania,
leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy wynikłych z normalnego zużycia,

szkód w rzeczach ruchomych, z których Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy:
a. wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych,
b. powstałych w rzeczach pozostawionych w pojazdach,

szkód w mieniu ruchomym podczas wykonywania przez Ubezpieczonego obróbki, sprzedaży, naprawy, czyszczenia
lub innych usług o podobnym charakterze:
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a. wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych,
b. powstałych w wartościach pieniężnych,
szkód w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego:
a. polegających na podmianie, brakach inwentarzowych mienia,
b. powstałych w związku z poświadczeniem nieprawdy, podstępem, wymuszeniem, szantażem, usuwaniem,
ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych, wprowadzeniem
w błąd lub wykorzystaniem pozostawienia Ubezpieczonego w błędzie,
c. powstałych w wartościach pieniężnych,
szkód wynikłych z przeniesienia choroby zakaźnej, o której Ubezpieczony wiedział lub przy dołożeniu należytej
staranności wiedzieć powinien,
szkód wyrządzonych przez krew lub preparaty krwiopochodne,
szkód będących następstwem przeprowadzania testów klinicznych lub eksperymentów medycznych,
szkód spowodowanych przeniesieniem choroby Creutzfelda-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych,
szkód wyrządzonych przez podmioty lecznicze,
szkód spowodowanych nieusunięciem przez Ubezpieczonego, w ciągu uzgodnionego z Ubezpieczycielem okresu,
okoliczności niebezpiecznych, których usunięcia Ubezpieczyciel słusznie się domagał, w związku z uprzednią szkodą
spowodowaną przez te okoliczności niebezpieczne,
szkód mających postać czystej straty majątkowej:
a. polegających na zapłacie wszelkiego rodzaju kar pieniężnych, kar umownych, grzywien sądowych i
administracyjnych, zadatków, odszkodowań z tytułu odstąpienia od umowy, podatków, należności
publicznoprawnych i opłat manipulacyjnych, do zapłacenia których Ubezpieczony jest zobowiązany,
b. związanych z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych oraz przepisów
o nieuczciwej konkurencji,
c. wynikających z niedotrzymania terminów wykonania umów, kosztorysów, powstałych z winy Ubezpieczonego,
d. pozostających w związku z informacjami przekazanymi w formie reklamy,
e. wyrządzonych przez produkt wyprodukowany lub dostarczony przez Ubezpieczonego,
f.
powstałych w wyniku nieodczytania lub nieprawidłowego odczytania danych w systemach elektronicznych,
g. związanych z wykonywaniem czynności doradztwa, rozliczeń finansowych, wdrażania oprogramowania,
h. wynikających ze stosunku pracy.

Inne wyłączenia wynikające z (ogólnych) warunków ubezpieczenia Ubezpieczyciela nie mają zastosowania.

Franszyzy i udziały własne
W szkodach w środowisku naturalnym – 5%, nie więcej niż 1.000 zł
W szkodach mających postać czystej straty majątkowej – 5%, nie więcej niż 1.000 zł
W szkodach osobowych poniesionych przez pracowników Ubezpieczonego franszyzę redukcyjną stanowi świadczenie
wypłacone przez ZUS na podstawie ustawy z dnia 30.X.2002 r., o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i
chorób zawodowych (Dz.U. nr 199 poz. 1673 z późn. zm.)
W pozostałych szkodach:
Franszyza integralna – niedopuszczalna,
Franszyza redukcyjna – niedopuszczalna,
Udział własny – niedopuszczalny
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PAKIET 2 – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 24 miesiące
Wykaz pojazdów, okresy ubezpieczenia – zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ
Przedmiot ubezpieczenia - pojazdy mechaniczne, stanowiące własność Ubezpieczonego lub użytkowane na podstawie umów
powierzenia, leasingu itp.
Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową na
warunkach obowiązujących dla pojazdów tego typu w okresie realizacji umowy, w zakresie wybranych przez
Ubezpieczającego ryzyk OC, Autocasco i NNW od dnia ich rejestracji, pod warunkiem, że zgłoszenie do ubezpieczenia nastąpi
do 3 dni roboczych od daty ich rejestracji z podaniem następujących informacji:
 marka, model, typ pojazdu,
 numer rejestracyjny,
 numer VIN/ nadwozia,
 rok produkcji,
 data pierwszej rejestracji,
 wartości pojazdu,
 istniejących zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
Zamówienie dotyczy także pojazdów, w posiadanie których Ubezpieczony wejdzie w trakcie realizacji Umowy.

A. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów
ZAKRES MINIMALNY
Zakres: zgodny z Ustawą z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2013 r. poz. 392 z późn. zm.) – warunek
niepodlegający zmianom.
Suma gwarancyjna na jeden pojazd - zgodna z w.w. Ustawą – bez podwyższania
W przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy Prawo o ruchu drogowym, Ubezpieczyciel
na wniosek Zamawiającego akceptuje proporcjonalne obniżenie składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania
pojazdu z ruchu.
Okres ubezpieczenia: dwa 12 miesięczne okresy ubezpieczenia z początkiem okresu ubezpieczenia przypadającym w okresie
01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.
W odniesieniu do pojazdów włączanych do ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia, od dnia rejestracji pojazdu zgodnie
z wnioskiem o ubezpieczenia na okres 12 miesięcy.
Nowe pojazdy, zarejestrowane przez Ubezpieczającego, zostaną automatycznie objęte ochroną od dnia ich rejestracji, pod
warunkiem, że zgłoszenie do ubezpieczenia nastąpi w dniu rejestracji pojazdu. W przeciwnym razie ochrona ubezpieczeniowa
rozpoczyna się od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia.
Klauzule obligatoryjne:
Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
I roczny okres obowiązywania umowy: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
Ubezpieczyciel zawiera umowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres
12 miesięcy zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ Wykaz pojazdów, a dla pojazdów włączanych do floty (nowo zakupione,
przejęcia z leasingu itp.) na okres 12 miesięcy od dnia rejestracji pojazdu zgodnie z wnioskiem o ubezpieczenie OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych na dany pojazd.
Składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za każdy pojazd włączany do floty,
oraz dla pojazdów z początkiem ubezpieczenia późniejszym niż 01.01.2018 r., płatna jest w dwóch ratach:
1)
pierwsza rata składki jest obliczana za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia OC dla danego
pojazdu do dnia 31.12.2018 r. Wysokość pierwszej raty składki jest obliczona za każdy dzień udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej wg wzoru:
ilość dni
składka roczna × ---------------365
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2)
Wysokość drugiej raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością
pierwszej raty składki obliczonej zgodnie z powyższym wzorem.
W przypadku zastosowania przedmiotowej klauzuli druga rata składki nie będzie należna i jej zapłata nie będzie wymagana
przez Ubezpieczyciela.
Na mocy porozumienia stron, zgodnie z art. 353 kodeksu cywilnego, z dniem 31.12.2018 r. na wniosek Zamawiającego Strony
rozwiążą wszystkie będące w toku polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.
II roczny okres obowiązywania umowy: 01.01.2019 r. – 31.12.2019 r.
Ubezpieczyciel zawiera umowy w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na okres
12 miesięcy.

B. Ubezpieczenie AUTO-CASCO
ZAKRES MINIMALNY
Zakres minimalny – nie podlegający zmianom:
- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w pojeździe bądź w jego wyposażeniu polegające na uszkodzeniu lub
utracie podczas ruchu lub postoju, powstałe co najmniej wskutek:
1. nagłego zadziałania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami
lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
2. powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody,
3. osuwania lub zapadania się ziemi,
4. działania osób trzecich, w tym również włamania,
5. pożaru i/lub wybuchu, w tym pożaru lub wybuchu, którego źródło powstało wewnątrz pojazdu z włączeniem szkód
powstałych w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej,
6. działania czynnika termicznego i/lub chemicznego, także pochodzącego z wnętrza pojazdu,
7. użycia pojazdu w związku z przewozem osób, którym ma być udzielona pomoc lekarska,
8. kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu
krótkotrwałego użycia lub kradzieży,
9. otwarcia się podczas jazdy pokrywy silnika, drzwi oraz innych elementów pojazdu,
10. przewrócenia podczas wykonywania czynności załadowczych i wyładowczych,
11. nienależytego zabezpieczenia pojazdu powodującego jego przemieszczenie (np. niezaciągnięty hamulec ręczny),
12. samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym,
13. zassania wody przez pracujący silnik,
14. wystąpienia szkody podczas naprawy, konserwacji itp. lub przekazania pojazdu osobom trzecim w celu wykonania
wyżej wymienionych prac,
15. uszkodzenia pojazdu spowodowane przez osoby, zwierzęta, przedmioty znajdujące się wewnątrz pojazdu.
Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone
w mających zastosowanie do umowy ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Określonemu powyżej zakresowi ochrony ubezpieczeniowej podlega również wyposażenie dodatkowe pojazdów (nie
montowane standardowo w danym modelu pojazdu – jeżeli zostało zawarte w sumie ubezpieczenia poszczególnych
pojazdów). Wyposażenie to będzie objęte ochroną ubezpieczeniową również w przypadku, gdy będzie się znajdowało w
innym pojeździe niż w momencie zgłoszenia do ubezpieczenia, ale nadal w obrębie floty Zamawiającego. Wartość pojazdu
uwzględnia również wartość specjalistycznych nadbudów oraz pozostałe wyposażenie specjalistyczne, oznakowanie
reklamowe i oświetlenie pojazdu (np. dodatkowe wyposażenie świetlne i dźwiękowe, napisy, logo firmy itp.) bez konieczności
jego specyfikowania.
Przy likwidacji szkody częściowej w autocasco wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie uprzednio uzgodnionych
z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy uszkodzonego pojazdu, bez uwzględniania ubytku wartości
części/amortyzacji, bez redukcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania. Ustalenie wysokości odszkodowania za
naprawę pojazdu następuje przy zastosowaniu części nowych oryginalnych, bez użycia części alternatywnych. Wypłata
odszkodowania bez uwzględniania ubytku wartości części/amortyzacji obejmuje również naprawy pojazdów we własnym
zakresie według kosztorysu po akceptacji Ubezpieczającego.
W ramach dodatkowego ponad sumę ubezpieczenia limitu w wysokości 10% sumy ubezpieczenia danego pojazdu, nie
mniejszego niż 1.000 zł (w zależności od tego która wartość jest większa) i nie więcej niż 5.000 zł, Ubezpieczyciel pokryje
koszty holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu do zakładu naprawczego lub do siedziby Ubezpieczonego, koszty
parkowania uszkodzonego pojazdu (nie dłużej niż do dnia przeprowadzenia oględzin), uprzątnięcia pojazdu z miejsca kolizji,
działań podjętych w celu zmniejszenia zakresu szkody.
Nie mają zastosowania jakiekolwiek zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia mówiące o stosowaniu proporcjonalnej
redukcji odszkodowania jeżeli suma ubezpieczenia pojazdu okaże się niższa niż jego faktyczna wartość rynkowa w dniu szkody.
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Nie mają zastosowania jakiekolwiek zapisy ogólnych warunków ubezpieczenia wyłączające odpowiedzialność za szkody
powstałe w pojazdach ciężarowych, specjalnych, wolnobieżnych, wskutek przewrócenia się pojazdu podczas załadunku/
wyładunku,
Gwarancja zachowania stałej sumy ubezpieczenia w okresie ubezpieczenia dla pojazdów nie starszych niż 5 lat.
Ubezpieczyciel akceptuje włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe podczas pracy maszyn działających na wysypisku
śmieci: m.in. kompaktory, rozdrabniacze itp.
Nie ma zastosowania wymóg zabezpieczenia pojazdu w trakcie trwania i podejmowania czynności odbioru, wywozu śmieci,
oczyszczania miasta.
Ubezpieczyciel akceptuje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe obecnie zamontowane w pojazdach i uznaje je za wystarczające
dla potrzeb ubezpieczenia autocasco.
Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu dokonywania dokumentacji fotograficznej w odniesieniu do fabrycznie nowych
pojazdów oraz kontynuujących ciągłość ubezpieczenia autocasco.
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na przyjęcie do ubezpieczenia autocasco również pojazdów eksploatowanych 10 lat i więcej.
Suma ubezpieczenia:
Podstawą określenia sumy ubezpieczenia pojazdu wraz z jego wyposażeniem w ubezpieczeniu autocasco będzie jego wartość
rynkowa ustalona przez Ubezpieczającego lub Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt w oparciu o dane
przedłożone przez Ubezpieczającego.
W przypadku pojazdów, których wartość rynkowa nie została określona przez Wykonawcę, Wykonawca uznaje sumy
ubezpieczenia podane przez Ubezpieczającego i nie będzie podnosił zarzutów w postaci niedoubezpieczenia lub
nadubezpieczenia (brak zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania).
Ustala się, że wypłata odszkodowania nastąpi według wartości uwzględniającej podatek VAT, pod warunkiem, iż suma
ubezpieczenia będzie również zawierała wyżej wymieniony podatek.
Zakres terytorialny: RP

Klauzule obligatoryjne:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Klauzula wypłaty bezspornej części odszkodowania
Ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu
bezsporną część wysokości odszkodowania w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o szkodzie.
2. Klauzula ładunkowa
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia autocasco o odpowiedzialność za uszkodzenia w pojeździe zaistniałe wskutek
niewłaściwego załadowania lub przewożenia ładunku lub bagażu z wyłączeniem szkód wyrządzonych przez bagaż lub ładunek
przewożony wewnątrz kabiny.
3. Klauzula pokrycia kosztów wymiany urządzeń po utracie kluczyków
Ubezpieczyciel pokryje szkody, w przypadku utraty kluczyków (lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta
pojazdu) umożliwiających uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, Ubezpieczyciel
pokryje koszty wymiany zamków, drzwi, włącznika zapłonu lub urządzeń zabezpieczających pojazd przed kradzieżą,
Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić kradzież kluczy (bądź innego ww. urządzenia) na Policję.
4. Klauzula kosztów dodatkowych
Ubezpieczyciel pokrywa w ramach sumy ubezpieczenia koszty, do poniesienia których Ubezpieczony nie byłby zobowiązany
gdyby nie doszło do zdarzenia tj.: m.in.:
- koszty wymiany płynów eksploatacyjnych,
- koszty badania technicznego po szkodzie,
- koszty odtworzenia tablic i znaków rejestracyjnych.
5. Klauzula wysokości odszkodowania za szkodę całkowitą
W przypadku szkody całkowitej w zakresie autocasco, w której występują pozostałości, w przypadku braku możliwości zbycia
pozostałości pojazdu po szkodzie przez Ubezpieczającego, za kwotę ustaloną przez Ubezpieczyciela, odszkodowanie zostanie
wypłacone w wysokości różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody, a najlepszą uzyskaną przez Ubezpieczającego
ceną sprzedaży pozostałości.
6. Klauzula terminu dokonania oględzin po szkodzie
Ubezpieczyciel dokona oględzin uszkodzonego pojazdu nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody.
Za dzień roboczy przyjmuje się każdy dzień od poniedziałku do piątku, chyba że któryś z tych dni jest ustawowo wolny od
pracy.

20

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
Znak sprawy nr ZP/8/2017

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ

7. Klauzula przekroczenia dopuszczalnej prędkości
Ubezpieczyciel nie będzie pomniejszać odszkodowania w przypadku, gdy sprawca szkody w momencie zaistnienia szkody
poruszał się z większą prędkością aniżeli dopuszczalna zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
8. Klauzula naliczania składki w ubezpieczeniu dobrowolnym auto-casco
Ubezpieczyciel zawiera umowy ubezpieczenie AC dla pojazdów będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu
Ubezpieczającego dla pojazdów włączanych do floty (nowo zakupione, przejęcia z leasingu itp.), od dnia zgłoszenia do
ubezpieczenia do końca każdego rozliczeniowego okresu wykonywania zamówienia, tj. do dnia 31.12.2018 r., 31.12.2019 r.
(wyrównanie okresu ubezpieczenia). Składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia AC za każdy pojazd naliczana jest wg
stawek/składek wskazanych w formularzu ofertowym proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej
przy założeniu, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony ubezpieczeniowej wynosi 1/365 składki rocznej. Składka płatna
jednorazowo w odniesieniu do ubezpieczeń z krótszym niż 12 miesięczny okres ubezpieczenia, przy czym termin płatności
winien przypadać nie wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia polisy.

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna – niedopuszczalna
Franszyza redukcyjna – niedopuszczalna
Udział własny – niedopuszczalny
Do niniejszej umowy stosuje się następujące definicje:
Franszyza redukcyjna – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona kwotowo, o jaką każdorazowo pomniejsza się
wysokość odszkodowania.
Udział własny – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona procentowo, o jaką każdorazowo pomniejsza się
wysokość odszkodowania.
Franszyza integralna – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona kwotowo, do wysokości której odszkodowanie
nie jest wypłacane. Powyżej wartości franszyzy integralnej odszkodowanie jest wypłacane w całości.
UWAGA !
Sumy ubezpieczenia dla ryzyka autocasco podane w zestawieniu pojazdów (w Załączniku nr 8 do SIWZ) mają tylko znaczenie
porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania
ubezpieczenia. Uprzejmie prosimy o przygotowanie oferty na bazie podanych sum ubezpieczenia – tylko ten sposób pozwoli
na rzetelne porównanie ofert w kryterium „cena”. Wykonawca zobowiązany jest podać stawki efektywne oraz obliczyć i podać
składki dla poszczególnych pojazdów.
W przypadku pojazdów, których wartość rynkowa nie została określona przez Ubezpieczyciela (np. pojazdy specjalne)
Ubezpieczyciel uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Ubezpieczającego i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w
postaci niedoubezpieczenia lub nadubezpieczenia.

ZAKRES PREFEROWANY
Ocenie podlegać będzie przyjęcie przez Wykonawcę poniżej określonych klauzul preferowanych. Wykonawca ma prawo
przyjąć klauzulę w zaproponowanej treści lub odrzucić ją w całości.

KLAUZULE:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
1. Klauzula odstąpienia od wyłączeń odpowiedzialności
Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zapisów OWU ograniczających lub wyłączających odpowiedzialności za szkody:
- wyrządzone przez kierowcę, który kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych
podobnie działających środków,
- w sytuacjach, w których kierujący pojazdem oddalił się z miejsca wypadku bez uzasadnionej przyczyny.
2. Klauzula samolikwidacji szkód drobnych
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na podstawie faktury lub kosztorysu przedstawionego przez Ubezpieczającego, jeśli
całkowity koszt naprawy nie przekroczy kwoty 5.000 zł netto (bez dokonywania oględzin uszkodzonego pojazdu).
3. Klauzula przeoczenia
Ubezpieczyciel dopuszcza możliwość przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i niedostarczenia ich
w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi. Jeżeli przeoczenie nie będzie skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa
to nie będzie podstawą odmowy wypłaty odszkodowania pod warunkiem uzupełnienia brakującej informacji w terminie do
3 dni roboczych od powiadomienia Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela o stwierdzonym fakcie przeoczenia.
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C. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów
ZAKRES MINIMALNY
Zakres minimalny: ochroną ubezpieczeniową objęte są co najmniej szkody będące następstwem nieszczęśliwego wypadku
kierowców i pasażerów powstałe w związku z ruchem ubezpieczonych pojazdów, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu,
podczas zatrzymania pojazdu lub postoju, załadunku lub rozładunku pojazdu, podczas naprawy lub tankowania pojazdu na
trasie jazdy, obejmujące:

śmierć (świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia),

trwały uszczerbek na zdrowiu (świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku na
zdrowiu),(w tym następstwa zawału serca lub krwotoku śródmózgowego)
Suma ubezpieczenia: 10.000 zł na osobę
Okres ubezpieczenia:
12 miesięczny okres ubezpieczenia z początkiem okresu ubezpieczenia przypadającym w okresie 01.01.2018r.–31.12.2018r.

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna – niedopuszczalna
Franszyza redukcyjna – niedopuszczalna
Udział własny – niedopuszczalny
Do niniejszej umowy stosuje się następujące definicje:
Franszyza redukcyjna – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona kwotowo, o jaką każdorazowo pomniejsza się
wysokość odszkodowania.
Udział własny – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona procentowo, o jaką każdorazowo pomniejsza się
wysokość odszkodowania.
Franszyza integralna – przyjęta w umowie ubezpieczenia wartość określona kwotowo, do wysokości której odszkodowanie
nie jest wypłacane. Powyżej wartości franszyzy integralnej odszkodowanie jest wypłacane w całości.

Klauzule obligatoryjne:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszymi klauzulami postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

1.

Klauzula naliczania składki w ubezpieczeniu dobrowolnym NNW

Ubezpieczyciel zawiera umowy ubezpieczenia NNW dla pojazdów będących własnością lub znajdujących się w posiadaniu
Ubezpieczającego oraz dla pojazdów włączanych do floty (nowo zakupione, przejęcia z leasingu itp.), od dnia zgłoszenia do
ubezpieczenia do końca każdego rozliczeniowego okresu wykonywania zamówienia, tj. do dnia 31.12.2018 r., 31.12.2019 r.
(wyrównanie okresu ubezpieczenia). Składka z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia NNW za każdy pojazd naliczana jest
wg stawek/składek wskazanych w formularzu ofertowym proporcjonalnie do udzielonego okresu ochrony ubezpieczeniowej
przy założeniu, że składka za każdy rozpoczęty dzień ochrony ubezpieczeniowej wynosi 1/365 składki rocznej. Składka płatna
jednorazowo w odniesieniu do ubezpieczeń z krótszym niż 12 miesięczny okres ubezpieczenia, przy czym termin płatności
winien przypadać nie wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia polisy.

D. Ubezpieczenie Assistance
Zakres ubezpieczenia Assistance nie jest objęty wymogami minimalnymi oraz nie podlega ocenie zgodności warunków
z treścią SIWZ, stanowi wyłącznie element informacyjny dla Zamawiającego. Jeżeli do ubezpieczeń opisanych w punkcie A i B
Pakietu 2, Wykonawca standardowo bez naliczania dodatkowej składki (z zastrzeżeniem, że zależy to od kategorii
ubezpieczanego pojazdu), oferuje pakiety usług Assistance, to będą one uwzględnione w przypadku złożenia oferty
w niniejszym postępowaniu i zawarciu umowy ubezpieczenia na jego podstawie.
Oczekiwane jest zaoferowanie niniejszego ubezpieczenia wyłącznie dla rodzajów i kategorii pojazdów,
dla których Wykonawca oferuje standardowo bezpłatne ubezpieczenie Assistance.
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PAKIET 3 – UBEZPIECZENIE SZKÓD W ŚRODOWISKU
Okres ubezpieczenia: 24 miesiące
Przewidywany okres ubezpieczenia: 01.02.2018r. – 31.01.2020r.

ZAKRES MINIMALNY
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody w środowisku w związku z prowadzeniem przez Zamawiającego
składowiska odpadów (balastu), sortowni odpadów oraz zanieczyszczenie środowiska podczas transportu materiałów.
Zakres: ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikające z działalności stwarzającej ryzyko wystąpienia szkody
w środowisku rozumianej jako negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną
w stosunku do stanu początkowego sprzed szkody, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność
prowadzoną przez Ubezpieczającego, zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie, w gatunkach chronionych lub chronionych siedliskach przyrodniczych, w wodach, powierzchni ziemi, przez co
rozumie się zniszczenie gleby lub ziemi, w tym szczególności zniszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Ochrona ubezpieczeniową objęte są m.in. następujące koszty działania związane z wystąpieniem lub zagrożeniem wystąpienia
szkody:
 koszty działań naprawczych oraz zapobiegawczych, w tym również zanim wystąpi szkoda w środowisku,
 koszty działań naprawczych kompensacyjne i uzupełniające,
 szkody będące następstwem zdarzeń powolnych i stopniowych,
 odpowiedzialność za szkody w środowisku w gruntach, bez względu na to czyją są własnością - także w gruntach
należących do Ubezpieczającego,
 szkody w chronionych gatunkach i chronionych siedliskach przyrodniczych,
 szkody w środowisku, bez ograniczenia do szkód będących następstwem emisji,
 uszkodzenia ciała lub szkody na mieniu,
 koszty działań zapobiegawczych i naprawczych, ponoszone zarówno na podstawie przepisów dyrektywy, jak
i pozostałych przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska,
 szkody w środowisku, które powstały na terenie Polski oraz szkody transgraniczne,
Ubezpieczeniem objęte są także wszelkie szkody, nie wymienione powyżej, które nie zostały wyłączone w mających
zastosowanie do umowy (ogólnych) warunkach ubezpieczenia.
Wypadek ubezpieczeniowy
Wypadkiem ubezpieczeniowym jest powstanie szkody objętej ubezpieczeniem.
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną wypadki zgłoszone w okresie ubezpieczenia z dodatkowym terminem na wniesienie
roszczenia 36 miesięcy.
W przypadku występowania w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia jakiekolwiek postanowienia dotyczącego daty
początkowej, zastosowanie ma 12-miesięczna data retroaktywna.
Suma gwarancyjna: 500 000 zł na jeden i na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Franszyzy i udziały własne
Franszyza integralna – niedopuszczalna
Franszyza redukcyjna – maksymalna dopuszczalna 20 000 zł w odniesieniu do każdego wypadku
Udział własny – niedopuszczalny

ZAKRES PREFEROWANY
Franszyzy
Ocenie podlegać będzie zaproponowana przez Wykonawcę wysokość (wyrażona w złotych) franszyzy redukcyjnej.
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TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI
PAKIET 1, 3
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.02.2018r. – 31.01.2020r.
Przez pojęcie „termin realizacji zamówienia” rozumie się przedział czasowy, w którym przypada początek okresu
ubezpieczenia dla poszczególnych ubezpieczeń.
Sposób i forma płatności:
Przelewem w przybliżeniu równych ratach, płatnych w następujących terminach:
I okres polisowy
I rata
28.02.2018r.
II rata
31.05.2018r.
III rata 31.08.2018r.
IV rata 30.11.2018r.
II okres polisowy
I rata
28.02.2019r.
II rata
31.05.2019r.
III rata 31.08.2019r.
IV rata 30.11.2019r.

PAKIET 2
Przewidywany termin realizacji zamówienia: 01.01.2018r. – 31.12.2019r.
Przez pojęcie „termin realizacji zamówienia” rozumie się przedział czasowy, w którym przypada początek okresu ubezpieczenia
dla poszczególnych ubezpieczeń.

Okresy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów znajdują się w Załączniku nr 8 Wykaz pojazdów
Sposób i forma płatności: (za poszczególne pojazdy) przelewem, w 2 równych ratach w odniesieniu do rocznego okresu
ubezpieczenia (zaokrąglonych do pełnego złotego), płatnych co 6 miesięcy odpowiednio do ostatniego dnia miesiąca, przy
czym termin płatności I raty winien przypadać nie wcześniej niż 15 dni po dniu wystawienia polisy (zapis dotyczący płatności
składki nie dotyczy ubezpieczenia pojazdów, w odniesieniu do których zastosowanie ma Klauzula wyrównania okresu
ubezpieczenia w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i Klauzula wyliczenia składki
w ubezpieczeniach dobrowolnych AC i NNW) - warunek niepodlegający zmianie.

POSTANOWIENIA WSPÓLNE
Załącznik nr 4 do SIWZ (odpowiednio do każdego Pakietu 4a i/lub 4b i/lub 4c) stanowi dokument wymagany w ofercie zgodnie
z punktem VII SIWZ, zaś przyjęty w ofercie zakres zostanie oceniony przez brokera ubezpieczeniowego MERYDIAN BDU S.A.,
zgodnie z kryteriami opisanymi w punkcie XVI SIWZ.
Postanowienia SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ – 4a i/lub 4b i/lub 4c) mają
pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych/szczególnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią
uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone SIWZ i załącznikach.
Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej
ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej.
Nie mają zastosowania postanowienia (ogólnych) warunków ubezpieczenia, klauzul Wykonawcy itp., ograniczające czasową
odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do określonej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, poprzez
wprowadzenie daty początkowej, okresu karencji na wybrane ryzyka, jak i ograniczające przedmiotową lub podmiotową
odpowiedzialność Ubezpieczyciela (np. poprzez limit wieku budynku/budowli/urządzenia, stopnia zużycia technicznego,
amortyzacji), jeśli przedmiot lub podmiot został określony w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia lub w innych
załącznikach do SIWZ.
Zawarte w (ogólnych) warunkach ubezpieczenia wyłączenia (niesprzeczne z postanowieniami SIWZ) mają zastosowanie tylko
w przypadku, gdy okoliczności te przyczyniły się do powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów.
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Stawki i składki (gdy brak stawki) roczne określone przez Wykonawcę w Załączniku nr 4a lub 4b lub 4c do SIWZ pozostaną bez
zmian przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku ubezpieczenia o innym niż podany w SIWZ okresie ubezpieczenia
składka zostanie wyliczona proporcjonalnie do ilości dni udzielonej ochrony bez stosowania składki minimalnej.
Wszystkie podane sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne, limity i podlimity stanowią limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela
odnoszący się do rocznego okresu ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia/ wypadki
Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 3a i/lub
3b i/lub 3c do SIWZ.

Ubezpieczyciel uzna za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe i przeciwpożarowe
lub dokona na własny koszt lustracji przed złożeniem oferty.
Każdy Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej ubezpieczanego obiektu oraz wybranych albo wszystkich
rzeczy ruchomych i nieruchomych, określonych, jako przedmiot ubezpieczenia celem oceny ryzyka i zapoznania się ze stanem
zabezpieczeń. Termin wizji lokalnej i szczegóły techniczne jej przeprowadzenia wymagają telefonicznego uzgodnienia
z Zamawiającym.
Uznaje się, iż każdy Wykonawca, który nie skorzysta z uprawnienia do przeprowadzenia wizji lokalnej, a następnie złoży ofertę,
dokonał właściwej oceny ryzyka oraz zabezpieczeń we własnym zakresie i posiada wiedzę, co do ryzyka i stanu zabezpieczeń
wystarczającą do złożenia prawidłowej i zobowiązującej oferty, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ oraz wszystkich jej
załączników.

Wszelkie dane i informacje zawarte w niniejszym Załączniku nr 2 do SIWZ
podano według stanu na dzień 31.10.2017 r. (o ile nie podano innej daty)
Ubezpieczeniem jest objęte mienie, w posiadanie, którego Zamawiający wszedł w okresie po zebraniu danych do
ubezpieczenia, a przed początkiem okresu ubezpieczenia, pomimo nieuwzględnienia jego wartości w podanych powyżej
sumach ubezpieczenia.
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