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ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W RZĘDOWIE
Rzędów 40, 28-142 Tuczępy
UDZIAŁOWCY SPÓŁKI

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/3/2020
ZGOK/850/20
Rzędów, dnia 17.08.2020 r.

EZGOK

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Bejsce.

dotyczy: Ubezpieczenie mienia Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rzędowie”.

Czarnocin.

Kazimierza Wielka.

Kije.

Łubnice.

Pytanie 1
Prosimy o wykreślnie z Umowy, zapisów z §5 pkt 6.

Nowy Korczyn.

Oleśnica.

Opatowiec.

Pacanów.

Połaniec.

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w odniesieniu do kontenerów poza
lokalizacją ubezpieczonego.

Raków.

Rytwiany.

Solec – Zdrój.

Szydłów.

Tuczępy.

Wiślica.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Zamawiający przypomina, iż wymóg zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę odnosi się do osób wykonujących
czynności
związane
z
wystawieniem
polisy
ubezpieczeniowej/polis
ubezpieczeniowych.
Pytanie 2
Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ „Program Ubezpieczeniowy dla Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o” Rozdział I - LIMIT
ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA RYZYKA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I
RABUNKU (plus dewastacja) – prosimy o dodanie, „nie dotyczy kontenerów”

Pińczów.

Staszów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.) oraz w związku z pytaniami Wykonawców wyjaśnia i zmienia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ „Program Ubezpieczeniowy dla Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.” Część I Ubezpieczenie Mienia
Zamawiającego – Franszyzy i udziały własne:
Pytanie 3
Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku prosimy o zwiększenie franszyzy do
500 PLN na zdarzenie;
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
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Pytanie 4
Dla dewastacji prosimy o zastosowanie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy dla ryzyka dewastacji nie związanej
z kradzieżą, a dla ryzyka dewastacji związanej z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem wprowadza
franszyzę w wysokości 500 PLN
Pytanie 5
Dla szkód rzeczowych dotyczących budynków biurowych i pozostałego mienia niezwiązanego
z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi prosimy o zwiększenie franszyzy do 1.000
PLN
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości franszyzy dla szkód rzeczowych dotyczących
budynków biurowych i pozostałego mienia niezwiązanego z działalnością sortowni oraz odpadami
komunalnymi na 500 PLN.
Pytanie 6
Prosimy o zastosowanie franszyzy dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy 20% szkody nie mniej niż
200.000 PLN do czasu realizacji następujących zaleceń warunkowych:

na hali przyjęć odpadów komunalnych zmieszanych zostanie zainstalowany całodobowy
monitoring termowizyjny (2 kamery z hybrydowym zapisem);
−
celem „wprowadzenia” odpadów z obiektu sortowni na czas przestoju Zakładu w
okresie weekendu, dni wolnych, zostaną zakupione kontenery do których będą
załadowane odpady zmieszane komunalne, jakie trafiły na halę przyjęć, a które nie
zostały przetworzone w dniu poprzedzającym rozpoczęcie okresu przerwy w
funkcjonowaniu Zakładu. Kontenery z odpadami będą umieszczane na zewnątrz w
bezpiecznej odległości od sortowni
−
w sytuacji pojawienia się zwiększonej ilości przyjętych na Zakład odpadów ponad ilość
możliwą do zmagazynowania przez okres przestoju w kontenerach będzie wprowadzona
zmiana organizacyjna w funkcjonowaniu Zakładu polegająca na wprowadzeniu 6
dniowego tygodnia pracy, ze zmianą pracującą w sobotę.
Po zrealizowaniu ww. zaleceń warunkowych franszyza redukcyjna będzie wynosić 10% szkody
nie mniej niż 50.000 PLN
-

Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie w Rozdziale I - Ubezpieczenie mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych (PD), franszyzy dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy 10%
szkody nie mniej niż 200.000 PLN do czasu realizacji zaleceń warunkowych.
Pytanie 7
Prosimy o wprowadzenie następujących limitów:
5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dla
Hali Sortowni
1 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dla
Hali przenośnej poligonalnej nr 2 ( zgodnie z mapą sytuacyjną, zał. A13, nr 10)
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ww. limitów do czasu realizacji zaleceń
warunkowych. Po zrealizowaniu zaleceń limit odpowiedzialności w odniesieniu do hali sortowni
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zostanie podwyższony do 8.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym/polisowym.
Pytania dotyczące ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego (CPM):
Pytanie 8
Dla maszyn budowlanych Zamawiający przewiduje wartość „odtworzeniową / księgową brutto”.
Czy należy rozumieć, że część maszyn została wyceniona wg wartości odtworzeniowej a część
wg wartości księgowej brutto? Jeżeli tak, to wnioskujemy o deklarację wartości przed
zawarciem umowy ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający deklaruje wartość odtworzeniową dla mienia ubezpieczanego zgodnie z wykazem
A5 Informacja zawarta w OPZ odnosi się do sytuacji nabycia przez zamawiającego sprzętu
w okresie ubezpieczenia i możliwości zadeklarowania do ubezpieczenia według wartości
odtworzeniowej lub księgowej brutto.
Pytanie 9
Z uwagi na ubezpieczenie maszyn poza terenem ogrodzonym, prosimy o dodanie następującej
klauzuli:
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
W maszynach budowlanych składowanych w terenie nieogrodzonym i niedozorowanym
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od szkód spowodowanych wskutek kradzieży
z włamaniem pod warunkiem istnienia dodatkowych, sprawnych technicznie zabezpieczeń
takich jak co najmniej:
1)
system auto-alarmowy lub
2)
blokada elektroniczna – immobiliser lub
3)
system auto-alarmowania i lokalizacji pojazdu lub
4)
blokada mechaniczna dźwigni zmiany biegów lub
5)
GPS z powiadomieniem dozorcy / jednostki interwencyjnej.
Powyższe zabezpieczenia powinny być sprawnie funkcjonujące i zastosowane w trakcie
dokonywanej kradzieży, a potwierdzenie ich zastosowania powinno znaleźć się w dokumentacji
prowadzących postępowanie organów ścigania.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 10
• Klauzula nowych lokalizacji. Zgodnie z zapisami SIWZ miejscem ubezpieczenia dla
maszyn budowlanych są wszystkie miejsca na terenie RP mające związek z prowadzoną
działalnością. Prosimy o potwierdzenie, że dla lokalizacji poza
✓ Rzędów 40, Tuczępy
✓ Grzybów, 28-142 Staszów
Zastosowanie będzie miał limit odpowiedzialności wskazany w klauzuli.
Odpowiedź:
Zgodnie z wykazem klauzl obligatoryjnych w Rozdziale III – Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i
sprzętu budowlanego od uszkodzeń (CPM), nie występuje klauzula nowych lokalizacji.
Pytania dotyczące ubezpieczenia maszyn od awarii (MB):
Pytanie 11
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Wnioskujemy o zmianę sublimitu dla klauzul:
a) taśm i łańcuchów przenośników jak również klauzuli
b) ubezpieczenie lin i pasów
w wysokości 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla obydwu klauzul łącznie w ramach
limitu 200.000 PLN wskazanego w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na sublimit 60.000 PLN.
Pytanie 12
Dla maszyn Zamawiający przewiduje wartość „odtworzeniową / księgową brutto”. Czy należy
rozumieć, że część maszyn została wyceniona wg wartości odtworzeniowej a część wg wartości
księgowej brutto? Jeżeli tak, to wnioskujemy o deklarację wartości przed zawarciem umowy
ubezpieczenia.
Odpowiedź:
Zamawiający deklaruje wartość odtworzeniową dla mienia ubezpieczanego zgodnie z wykazem
A6 Informacja zawarta w OPZ odnosi się do sytuacja nabycia przez zamawiającego sprzętu w
okresie ubezpieczenia i możliwości zadeklarowania do ubezpieczenia według wartości
odtworzeniowej lub księgowej brutto.
Pytanie 13
Wnioskujemy o zmianę franszyzy redukcyjnej na: 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000
PLN
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14
Wnioskujemy o wykreślenie Pozostałe franszyzy i udziały własne – ZNIESIONE
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 15
Prosimy o potwierdzenie, że konserwacja maszyn prowadzona jest zgodnie z wymogami
producenta a czynności te są ewidencjonowane.
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza.
Dotyczy Załącznika Nr A10 do SIWZ Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z
o.o” Treść Klauzul obligatoryjnych:
Pytanie 16
Prosimy o wykreślenie klauzuli likwidacyjnej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 17
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano-remontowych – prosimy o zmniejszenie
limitu odpowiedzialności do 500.000 PLN
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Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.
Pytania wspólne dla linii PD/EEI/CPM/MB:
Pytanie 18 i 19
18. Prosimy o informację czy klauzule zamieszczone w warunkach dodatkowych – serwis
posprzedażowy:
• Terminu dokonania oględzin
• Klauzula dedykowanego likwidatora
19. Stanowią warunki obligatoryjne czy fakultatywne? Wnioskujemy o przypisanie tych klauzul
do warunków fakultatywnych.
Odpowiedź:
Wspomniane w pyt. 18 klauzule stanowią klauzule nieobligatoryjne, dodatkowe- serwisu
posprzedażowego , których włączenie przez wykonawcę jest dodatkowo punktowane. Z tytułu
włączenia klauzul serwisu posprzedażowego wykonawca otrzyma 10 punktów.
Pytanie 20
Uprzejmie prosimy o informację czy wystąpiły jakieś szkody, które nie zostały zgłoszone do
Wykonawcy albo zostały zgłoszone a odmówiono wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę,
albo założona została rezerwa, a nie została odnotowana w wykazie szkód. Jeśli tak, prosimy o
podanie przyczyny oraz szacowaną wysokość szkody/roszczenia.
Odpowiedź:
Do SIWZ Zamawiający dołączył zaświadczenia o szkodowości aktualnego ubezpieczyciela
Wiener, a także PZU S.A. i Generali TU S.A., które zawierają oczekiwane przez Państwa
informacje .
Drobne zdarzenia, które w toku codziennej działalności spółki mogły mieć miejsce, z uwagi na
ich wielkość czy charakter ( eksploatacyjny) były/są na bieżąco usuwane bez angażowania
ubezpieczyciela i bez tworzenia wykazu napraw.
Pytanie 21
Prosimy o wykreślenie zapisu: „Jeśli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że
zakres ochrony jest szerszy od proponowanego w SIWZ to zostanie on włączony automatycznie
do ochrony. Zapisy OWU z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż wynikający
z SIWZ- nie będą one mieć zastosowania”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu „Zapisy OWU z których wynika, iż zakres
ubezpieczenia jest węższy niż wynikający z SIWZ- nie będą one mieć zastosowania”- ponieważ
obowiązują zapisy specyfikacji co do zakresu ochrony , przedmiotu ubezpieczenia , zakresu
działalności obejmowanej ochroną .
W odniesieniu do zapisu :”Jeśli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że zakres
ochrony jest szerszy od proponowanego w SIWZ to zostanie on włączony automatycznie do
ochrony” Zamawiający zmienia zapis na:
„Jeśli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od
proponowanego w SIWZ (poza limitami odpowiedzialności określonymi w klauzulach mających
zastosowanie, zgodnie z SIWZ ) to zostanie on włączony automatycznie do ochrony”.
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ZMIANA SIWZ
1. W załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I –
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD), Rozdział I Ubezpieczenie mienia
od ognia i innych zdarzeń losowych (PD) - LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA RYZYKA
KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU (plus dewastacja)
Jest:
LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA RYZYKA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I
RABUNKU
(plus dewastacja)
Przedmiot ubezpieczenia
Limit odpowiedzialności w PLN
Maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany,
wyposażenie oraz niskocenne składniki
majątku

50 000,00

Zmienia się na:
LIMIT ODPOWIEDZIALNOŚCI DLA RYZYKA KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I
RABUNKU (plus dewastacja) – nie dotyczy kontenerów poza lokalizacją ubezpieczonego
Przedmiot ubezpieczenia
Maszyny, urządzenia, sprzęt budowlany,
wyposażenie oraz niskocenne składniki
majątku

Limit odpowiedzialności w PLN

50 000,00

2. W Załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych (PD), zmianie ulega punkt dotyczący franszyz i
udziałów własnych
Na:
FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE
W odniesieniu do mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi- dla
ryzyka pożaru, wybuchu, dymu, sadzy (z wyłączeniem mienia pracowniczego) – 10% wartości
szkody, nie mniej niż 200.000 PLN do czasu realizacji następujących zaleceń warunkowych:
− na hali przyjęć odpadów komunalnych zmieszanych zostanie zainstalowany całodobowy
monitoring termowizyjny (2 kamery z hybrydowym zapisem);
− celem „wprowadzenia” odpadów z obiektu sortowni na czas przestoju Zakładu w
okresie weekendu, dni wolnych, zostaną zakupione kontenery do których będą
załadowane odpady zmieszane komunalne, jakie trafiły na halę przyjęć, a które nie
zostały przetworzone w dniu poprzedzającym rozpoczęcie okresu przerwy w
funkcjonowaniu Zakładu. Kontenery z odpadami będą umieszczane na zewnątrz w
bezpiecznej odległości od sortowni
− w sytuacji pojawienia się zwiększonej ilości przyjętych na Zakład odpadów ponad ilość
możliwą do zmagazynowania przez okres przestoju w kontenerach będzie wprowadzona
zmiana organizacyjna w funkcjonowaniu Zakładu polegająca na wprowadzeniu 6
dniowego tygodnia pracy, ze zmianą pracującą w sobotę.

tel.: 15 864-22-51,
tel. 15 816-51-02
fax 15 816 51 03
e-mail sekretariat : zgok@zgokrzedow.pl
REGON 260229356 NIP 655-19-30-910
BDO 000007090
KRS nr 0000309871 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy wynosi 9 772 000,00 zł.

7
Po zrealizowaniu ww. zaleceń warunkowych franszyza redukcyjna będzie wynosić 10%
szkody nie mniej niż 50.000 PLN
W odniesieniu do mienia związanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi
- dla pozostałych ryzyk – 2.000 PLN,
Dla szkód rzeczowych dotyczących budynków biurowych i pozostałego mienia
niezwiązanego z działalnością sortowni oraz odpadami komunalnymi – 500 PLN,
Dla szkód dotyczących mienia pracowniczego szyb i innych przedmiotów szklanych od
stłuczenia – brak franszyzy
W odniesieniu do kradzieży z włamaniem i rabunku – 500 PLN
Dla dewastacji nie związanej z kradzieżą – 1.000 PLN
Dla dewastacji związanej z kradzieżą z włamaniem i rabunkiem – 500 PLN
3. W załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I –
Ubezpieczenie mieni od ognia i innych zdarzeń losowych (PD), Rozdział II – Ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI), Rozdzial III – Ubezpieczenie maszyn,
urządzeń i sprzętu budowlanego od uszkodzeń (CPM), wprowadza się zapis o treści:
5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dla Hali
Sortowni do czasu realizacji zaleceń warunkowych. Po zrealizowaniu zaleceń limit
odpowiedzialności w odniesieniu do hali sortowni zostanie podwyższony do 8.500.000 PLN
1 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy dla Hali
przenośnej poligonalnej nr 2 ( zgodnie z mapą sytuacyjną, zał. A13, nr 10)
4. W załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział III –
Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego od uszkodzeń (CPM) w punkcie
KLAUZULE
OBLIGATORYJNE
zostaje
dodana
klauzula
zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych. Tym samym wykaz KLAUZULE OBLIGATORYJNE dla Rozdziału
III – Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego od uszkodzeń (CPM) otrzymuje
brzmienie:
KLAUZULE OBLIGATORYJNE
Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia.
Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia nabytego po zebraniu danych do SIWZ.
Klauzula braku regresu do pracownika.
Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od
pracy.
Klauzula kradzieży zwykłej.
Klauzula niezawiadamiania w terminie o szkodzie
Klauzula niezmienności stawek
Klauzula odpowiedzialności.
Klauzula ograniczenia zasady proporcji.
Klauzula płatności rat.
Klauzula prolongaty zapłaty składki.
Klauzula pro rata temporis.
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Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia.
Klauzula reprezentantów.
Klauzula samolikwidacji drobnych szkód.
Klauzula 72 godzin.
Klauzula stempla bankowego/pocztowego.
Klauzula warunków i taryf.
Klauzula właściwości miejscowej sądu.
Klauzula wynagrodzenia ekspertów.
Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT.
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
Klauzula zgłaszania szkód.
Klauzula zmian w miejscu szkody.
5. W załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opisu Przedmiotu Zamówienia, Rozdział IV –
Ubezpieczenie maszyn od awarii (MB)
Jest:
Zakres ochrony rozszerzony zostaje o klauzulę ( w brzmieniu OWU Wykonawcy) :
• Kl. utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących
• Kl. ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników taśmowych
• Kl. ubezpieczenia lin i pasów
Limit wspólny dla ww. klauzul stanowi kwota 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie rozliczeniowym/polisowym, z zastrzeżeniem, że dla klauzuli:
• taśm i łańcuchów przenośników jak również klauzuli
• ubezpieczenie lin i pasów
ustanawia się wspólny sublimit w wysokości 80.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w ramach limitu 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Zmienia się na:
Zakres ochrony rozszerzony zostaje o klauzulę ( w brzmieniu OWU Wykonawcy) :
• Kl. utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych i płynów chłodzących
• Kl. ubezpieczenia taśm i łańcuchów przenośników taśmowych
• Kl. ubezpieczenia lin i pasów
Limit wspólny dla ww. klauzul stanowi kwota 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w
okresie rozliczeniowym/polisowym, z zastrzeżeniem, że dla klauzuli:
• taśm i łańcuchów przenośników jak również klauzuli
• ubezpieczenie lin i pasów
ustanawia się wspólny sublimit w wysokości 60.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w ramach limitu 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
6. W Załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział IV Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii (MB), zmianie ulega punkt dotyczący franszyz i
udziałów własnych
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Jest:
FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:
Franszyza redukcyjna – 10% nie mniej niż 3.000 PLN w szkodzie rzeczowej.
Pozostałe franszyzy i udziały własne – ZNIESIONE
Zmienia się na:
FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE:
Franszyza redukcyjna – 10% nie mniej niż 3.000 PLN w szkodzie rzeczowej.
7. W załączniku nr 6 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, Rozdział I –
Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (PD) w punkcie KLAUZULE
OBLIGATORYJNE zostaje wykreślona klauzula likwidacyjna. Tym samym wykaz
KLAUZULE OBLIGATORYJNE otrzymuje brzmienie:
KLAUZULE OBLIGATORYJNE
Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia.
Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia nabytego po zebraniu danych do
SIWZ.
Klauzula braku regresu do pracownika.
Klauzula dewastacji / wandalizmu.
Klauzula katastrofy budowlanej.
Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne
od pracy.
Klauzula kradzieży zwykłej.
Klauzula niezawiadamiania w terminie o szkodzie
Klauzula niezmienności stawek
Klauzula nowych lokalizacji.
Klauzula odpowiedzialności.
Klauzula ograniczenia zasady proporcji.
Klauzula płatności rat.
Klauzula prolongaty zapłaty składki.
Klauzula pro rata temporis.
Klauzula przemieszczania pomiędzy lokalizacjami.
Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia.
Klauzula reprezentantów.
Klauzula samolikwidacji drobnych szkód.
Klauzula 72 godzin.
Klauzula składowania.
Klauzula stempla bankowego/pocztowego.
Klauzula transportu.
Klauzula tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji.
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Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano - remontowych.
Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży urządzeń zainstalowanych na zewnątrz budynku.
Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych i mechanicznych.
Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia .
Klauzula ubezpieczenia według wartości księgowej brutto.
Klauzula warunków i taryf.
Klauzula właściwości miejscowej sądu.
Klauzula wynagrodzenia ekspertów.
Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT.
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
Klauzula zgłaszania szkód.
Klauzula zmian w miejscu szkody.
8. Zmianie ulega treść Załącznika A10 do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia
(Załącznik nr 6 do SIWZ – TREŚĆ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH), na:
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ZAŁĄCZNIK A10
TREŚĆ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH
Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte środki trwałe,
wyposażenie lub środki, których wartość wzrosła wskutek modernizacji, inwestycji itp.
Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub
inwestycji, bądź też z dniem przyjęcia środka do ewidencji środków trwałych, w zależności, która
z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
Zgłaszanie tych środków do ubezpieczenia będzie się odbywało w terminie 30 dni po upływie
rocznego okresu ubezpieczenia.
Składka za inwestycje zgłaszane do ubezpieczenia będzie naliczana pro rata za każdy dzień od
daty przyjęcia środków do ewidencji Ubezpieczającego. Składka płatna będzie w terminie 14 dni
od daty wystawienia aneksu.
Limit odpowiedzialności 20% sumy ubezpieczenia w rocznym okresie rozliczeniowym nie
więcej niż 5.000.000 PLN.
Inwestycje, których wartość przekracza przyjęty limit winny być zgłoszone do Ubezpieczyciela
niezwłocznie.
Klauzula automatycznego zwiększenia wartości mienia nabytego po zebraniu danych do
SIWZ.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
Środki trwałe, wyposażenie i niskocenne składniki majątku w posiadanie których ubezpieczony
wejdzie w okresie od 01.06.2020 do dnia 04.10.2020 (po zebraniu danych do specyfikacji)
zostają objęte ochroną ubezpieczeniową. Ochrona rozpocznie się od dnia 05.10.2020 roku. Ustala
się, że zgłoszenie mienia nastąpi do dnia 15.11.2020, a rozliczenie według systemu pro rata
temporis w ciągu 30 dni od daty dostarczenia informacji do Ubezpieczyciela.
Dotyczy I okresu rozliczeniowego/polisowego.
Klauzula braku regresu do pracownika.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel zrzeka się prawa do roszczenia zwrotnego wobec sprawcy szkody z tytułu
wypłaty odszkodowania Ubezpieczonemu w przypadku, gdy sprawcą szkody jest pracownik lub
osoba świadcząca na rzecz ubezpieczonego pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej. Brak
regresu nie dotyczy szkód wyrządzonych umyślnie.
Klauzula dewastacji / wandalizmu.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel
obejmuje
ochroną
ubezpieczeniową
szkody
powstałe
wskutek
dewastacji/wandalizmu nie związanego z kradzieżą z włamaniem, za które uważa się rozmyślne
zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez
okres dłuższy niż 30 dni.
Limit odpowiedzialności: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym.
Sublimit odpowiedzialności dla szkód związanych z pomalowaniem w tym graffiti –
10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.
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Klauzula katastrofy budowlanej.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
Zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody spowodowane katastrofą budowlaną.
Za katastrofę budowlaną uważa się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego
lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń
formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopu. Wskazany limit odnosi się do katastrofy
samoistnej.
Katastrofę budowlaną do limitu 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie rozliczeniowym/polisowym
Franszyza redukcyjna 10% nie mniej niż 2.000 PLN.
Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki
lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie;
Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od
pracy.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Ubezpieczyciel pokrywa dodatkowo poniesione przez ubezpieczającego koszty pracy w
godzinach nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy, o ile koszty
poniesione są w związku ze szkodą, za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
Limit odpowiedzialności 10% wartości szkody, nie więcej niż 100.000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym.
Limit dla zamówienia.
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Klauzula kradzieży zwykłej.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Ubezpieczyciel rozszerza się zakres ochrony o kradzież dokonaną w miejscu ubezpieczenia
bez sforsowania lub usunięcia siłą zabezpieczeń fizycznych (np. drzwi, okna, ogrodzenia).
Limit odpowiedzialności 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym /polisowym (limit wspólny dla PD, EEI, CPM)
Franszyza redukcyjnej 10% szkody, nie mniej niż 300 PLN na każde zdarzenie.
Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Zapisane w warunkach skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w
odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie
w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody, uniemożliwiło Ubezpieczycielowi
ustalenie okoliczności lub skutków szkody.
Klauzula niezmienności stawek
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Zaakceptowane przez strony umowy stawki/ składki będą niezmienne w trakcie trwania
umowy.
Klauzula nowych lokalizacji.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy strony uzgodniły, że:
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje
o nowe lokalizacje na terenie RP w których znajduje się ubezpieczone mienie.
Ubezpieczony zobowiązany jest do poinformowania Ubezpieczyciela w ciągu 1 miesiąca
od dnia przyjęcia nowych lokalizacji do użytku.
Maksymalny limit odpowiedzialności na pojedynczą lokalizację wynosi 1.000.0000 PLN na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym /polisowym.
Składka za udzieloną ochronę będzie płacona w systemie pro rata temporis
Niniejsza klauzula nie dotyczy rozdziału III
Klauzula odpowiedzialności.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu
ubezpieczenia.
Klauzula ograniczenia zasady proporcji.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
w przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej/ rzeczywistej
odszkodowanie zostanie pomniejszone w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia
danego przedmiotu pozostaje do jego wartości odtworzeniowej/ rzeczywistej w dniu szkody,
jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa/rzeczywista przekroczy 120% zgłoszonej sumy
ubezpieczenia. Do wartości księgowej brutto nie stosuje się zarzutu niedoszacowania
wartości.
Klauzula płatności rat.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
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warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Strony uzgodniły, że wypłata odszkodowania nie może zostać pomniejszona o kwotę
niewymagalnych jeszcze rat składki.
Klauzula prolongaty zapłaty składki.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Brak opłaty składki lub pierwszej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia,
nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności ubezpieczyciela. W sytuacji braku opłaty
składki
lub
raty
składki,
Ubezpieczyciel
zobowiązany
jest
wyznaczyć
Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu na piśmie dodatkowy, co najmniej 14 dniowy, termin
do zapłaty składki lub raty.
Klauzula pro rata temporis.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy, ustala się, że:
Wszelkie rozliczenia wynikające z umowy ubezpieczenia np. związane z dopłatą składek lub
zwrotem składek dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej.
Klauzula przemieszczania pomiędzy lokalizacjami.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy, strony uzgodniły, że:
Mienie zgłoszone do ubezpieczenia zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową w przypadku
czasowego/stałego przeniesienia pomiędzy lokalizacjami.
Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy, ustala się, że:
Przedmiotowa umowa ubezpieczenia w zakresie w jakim dotyczy mienia nie wygasa w
wyniku przejścia własności ubezpieczonego mienia na bank lub zakład ubezpieczeń lub inny
podmiot, wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie wierzytelności względem
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.
Umowa
nie
wygasa
również
wskutek
ponownego
przejścia
na
ubezpieczającego/ubezpieczonego własności mienia przewłaszczonego wskutek spłaty
zobowiązań.
Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia , przez którą
rozumie się kwotę w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym
okresie rozliczeniowym/polisowym, która w przypadku szkody wykorzystana zostanie do
wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum
ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonego w systemie sum
stałych oraz pokrycia kosztów powstałej szkody w przypadku kiedy suma ubezpieczenia
będzie niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z m.in. uniknięciem
bądź ograniczeniem rozmiaru szkody. Przezorna suma ubezpieczenia nie ma zastosowania
do przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczonych w systemie pierwszego ryzyka oraz klauzul
lub kosztów objętych ochroną na podstawie klauzul dodatkowych.
Limit wspólny dla PD , EEI, CPM,MB
Klauzula reprezentantów.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej,
zaniechania lub rażącego niedbalstwa wyłącznie reprezentantów Ubezpieczonego. Dla celów
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niniejszej umowy za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się zarząd spółki.
Klauzula samolikwidacji drobnych szkód.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
W odniesieniu do szkód, których szacowana wartość na dzień powstania szkody lub jej
ujawnienia się nie przekracza
kwoty*…… ponad poziom franszyzy redukcyjnej
Ubezpieczający/Ubezpieczony po uprzednim powiadomieniu Ubezpieczyciela i uzyskaniu
jego zgody może przystąpić do przeprowadzenia likwidacji takiej szkody, pod warunkiem
zachowania uszkodzonych elementów oraz sporządzenia
pisemnego protokołu,
zawierającego informacje takie jak: data sporządzenia, dane osoby sporządzającej protokół,
rodzaj uszkodzonego mienia, przyczyna szkody – jeżeli możliwe jest jej określenie, opis
zdarzenia które spowodowało szkodę, szacunkowa wartość szkody oraz dokumentację
fotograficzną.
*3.000 PLN dla rozdziału I, III, IV
1.000 PLN dla rozdziału II
Klauzula odnosi się do szkód, dla których franszyza redukcyjna wynosi nie więcej niż
2.000 PLN.
Klauzula 72 godzin.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
W przypadku zajścia zdarzenia szkodowego wszystkie szkody powstałe w czasie
następujących po sobie 72 godzin na skutek tego samego zdarzenia, Ubezpieczyciel
traktować będzie jako jedną szkodę w odniesieniu do franszyzy redukcyjnej, udziału
własnego oraz sumy ubezpieczenia.
Klauzula składowania
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
W przypadku szkód powstałych wskutek zalania ( w tym od podłoża) Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za mienie składowane na podłodze, lub na wysokości niższej aniżeli
wynika to z ogólnych warunków ubezpieczenia w pomieszczeniach znajdujących się poniżej
poziomu gruntu, limit odpowiedzialności wynosi 200.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym. W odniesieniu do ryzyka
zalania z góry ograniczenia w postaci ww limitu nie stosuje się .
Klauzula stempla bankowego/pocztowego.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Ubezpieczyciel uznaje datę stempla bankowego lub pocztowego uwidocznioną na przelewie
bankowym lub dowodzie wpłaty za datę decydującą o terminowym opłaceniu składki
ubezpieczeniowej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego pod warunkiem, że na rachunku
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków. W
innym przypadku za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Ubezpieczyciela pełną
wymagalną kwotą składki lub ratą składki określonymi w umowie.
Klauzula transportu.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że:
zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje także szkody w ubezpieczonym mieniu
polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie powstałe w trakcie jego
przenoszenia, przewożenia lub transportu w miejscu prowadzenia działalności w tym także
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szkody spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą którego mienie było
przewożone.
Limit odpowiedzialności dla rozdziału I wynosi 100.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym.
Klauzula tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w mieniu w czasie tymczasowego magazynowania
lub przerwy w eksploatacji w miejscu objętym ochroną ubezpieczeniową, nawet wtedy, jeśli:
• tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacji dla rozdziału II (EEI) nie
przekracza 6 miesięcy,
• tymczasowe magazynowanie lub przerwa w eksploatacji dla rozdział I nie przekracza 30
dni.
Wskazane powyżej terminy mogą zostać przedłużone za zgodą Wykonawcy
Klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlano - remontowych.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem
przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub na jego zlecenie w miejscu ubezpieczenia, prac
budowlano-montażowych oraz prac remontowo –modernizacyjnych.
Ochrona udzielana jest do wysokości:
•
500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym - do
mienia będącego bezpośrednim przedmiotem prac.
•
Sumy ubezpieczenia pozostałego mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia.
Z ochrony wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prac, których realizacja
związana jest z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu.
Ustala się, że klauzula odnosi się do prac prowadzonych w obiektach oddanych do
użytkowania.
Franszyza redukcyjna -1.000 PLN
Klauzula ubezpieczenia ryzyka kradzieży urządzeń zainstalowanych na zewnątrz
budynku.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową kradzież z włamaniem urządzeń
elektronicznych (systemy zabezpieczające, elementy klimatyzacji, sprzęt specjalistyczny)
zainstalowanych na zewnątrz budynku pod warunkiem, że urządzenia są zainstalowane w
sposób uniemożliwiający ich kradzież bez pozostawienia śladów włamania w postaci
zniszczenia istniejących zabezpieczeń (mocowań) zgodnych z zaleceniami producenta,
standardowo stosowanych w tego typu sytuacjach. Uszkodzenie takich zabezpieczeń uznane
zostanie za wystarczające do uznania zdarzenia za kradzież z włamaniem. Limit
odpowiedzialności 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
rozliczeniowym/polisowym.
Limit wspólny dla rozdziału I i II
Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego lub jego części od szkód materialnych
od daty dostawy.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:
Rozszerza się zakres ubezpieczenia o szkody powstałe w mieniu lub jego częściach od daty
dostawy do miejsca ubezpieczenia, do daty włączenia go do planowanej eksploatacji.
Warunkiem jest magazynowanie sprzętu lub jego części w oryginalnych opakowaniach i
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pomieszczeniach do tego przystosowanych. Okres magazynowania nie może przekraczać 6 –
ciu miesięcy od daty dostawy. O ewentualnym przedłużeniu tego okresu należy
poinformować Ubezpieczyciela.
Klauzula ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych).
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy strony uzgodniły, że:
Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za
szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach
komórkowych) użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu,
Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy, gdy:
− pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
− w trakcie postoju, podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na
wszystkie istniejące zamki i zabezpieczenia fabryczne.
− kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń
czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony
na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
− sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z
włamaniem lub rabunku Ubezpieczający potrącana jest franszyza 10% wartości szkody nie
mniej niż 500 PLN i nie więcej niż 2.000 PLN
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe
wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.
Klauzula ubezpieczenia szkód elektrycznych i mechanicznych.
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy
ubezpieczenia, w tym określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że:
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód w maszynach,
urządzeniach, aparatach, instalacjach.
Ochroną objęte są uszkodzenia maszyn elektrycznych, uniemożliwiające ich prawidłowe
działanie wskutek:
• niezadziałania prawidłowo dobranych zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub
zamkowych,
• zmiany napięcia zasilania,
• zmiany wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstałej w wyniku awarii,
• uszkodzenia izolacji,
• zwarcia,
• zaniku napięcia jednej lub więcej faz..
Odpowiedzialność ubezpieczyciela ma miejsce pod warunkiem zainstalowania w miejscu
ubezpieczenia sprawnych zabezpieczeń odgromowych lub przeciwprzepięciowych.
Urządzenia te winny być zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów
m.in. sprzętu elektronicznego, urządzeń zabezpieczających i alarmowych.
Zakres ochrony obejmuje również szkody wynikające z działania człowieka, przyczyn
eksploatacyjnych lub wad produkcyjnych.
Niniejsze postanowienia szczególne nie obejmują szkód powstałych:
1) w okresie gwarancji lub rękojmi w zakresie odpowiedzialności producenta lub
dystrybutora,
2) w odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych,
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, żarówkach, lampach oraz innych
częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub
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okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania
Franszyza redukcyjna wynosi 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN.
Limit odpowiedzialności 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie
rozliczeniowym/ polisowym.
Klauzula ubezpieczenia szkód powstałych w wyniku przepięcia
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia
spowodowanego pośrednim uderzeniem pioruna a także przepięcia lub przetężenia innego
niż spowodowane wyładowaniem atmosferycznym.
1. Przez przepięcie lub przetężenie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost
napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne
wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.
2. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska
wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu,
maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów
napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych
reagujących na przepięcia zewnętrzne.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi:
500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym/polisowym.
Franszyza redukcyjna w wysokości 10% wysokości szkody min. 500 PLN w każdej szkodzie
dla tego ryzyka.
Klauzula ubezpieczenia według wartości księgowej brutto.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Zadeklarowana wartość księgowa brutto mienia to wartość księgowa (początkowa) z
uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa, bez względu na stopień
umorzenia i zużycia technicznego.
Odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wartości do wartości księgowej brutto mienia,
które uległo uszkodzeniu. Zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie stosowana
wyłącznie w przypadku niezgodności wartości księgowej brutto zadeklarowanej przez
ubezpieczonego do faktycznej wartości księgowej brutto wynikającej z ewidencji środków
trwałych na dzień zgłoszenia mienia do ubezpieczenia.
Klauzula warunków i taryf.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia /sumy
gwarancyjnej bądź limitu odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć
będą warunki umowy oraz stawki obowiązujące w umowie ubezpieczenia.
Klauzula właściwości miejscowej sądu.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Strony umawiają się, że ewentualne spory wynikające z umów ubezpieczenia rozstrzygają
sądy właściwe dla siedziby Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.
Klauzula wynagrodzenia ekspertów.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Ubezpieczyciel dodatkowo zobowiązuje się do pokrycia koniecznych i uzasadnionych
kosztów związanych z powołaniem ekspertów-rzeczoznawców, które poniósł
Ubezpieczający/Ubezpieczony w związku z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody.
Powołanie rzeczoznawcy wymaga uzyskania zgody Ubezpieczyciela.
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Limity odpowiedzialności: 50.000 PLN w rocznym okresie rozliczeniowym/polisowym.
(limit wspólny dla zamówienia)
Klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Jeżeli suma ubezpieczenia zawierała podatek VAT to odszkodowanie płatne będzie z
podatkiem VAT o ile Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT.
Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
Wykonawca oświadcza, że stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych uznaje za wystarczający
do czasu przeprowadzenia lustracji w ubezpieczanych lokalizacjach. Jeżeli w wyniku
przeprowadzonych inspekcji zostaną stwierdzone braki w zabezpieczeniach, Wykonawca
wyznaczy Ubezpieczającemu/ubezpieczonemu termin na ich uzupełnienie nie krótszy niż 30 dni
od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej a w przypadku przeprowadzenia inspekcji po
dacie rozpoczęcia ochrony – wyznaczy termin nie krótszy niż 30 dni od daty przedstawienia
zaleceń po lustracyjnych.
Po przeprowadzeniu inspekcji Wykonawca nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń
ponad te, które określone są w OWU jako minimalne do uznania odpowiedzialności Wykonawcy.

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych.
W maszynach budowlanych składowanych w terenie nieogrodzonym i niedozorowanym
Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od szkód spowodowanych wskutek
kradzieży z włamaniem pod warunkiem istnienia dodatkowych, sprawnych technicznie
zabezpieczeń takich jak co najmniej:
1) system auto-alarmowy lub
2) blokada elektroniczna – immobiliser lub
3) system auto-alarmowania i lokalizacji pojazdu lub
4) blokada mechaniczna dźwigni zmiany biegów lub
5) GPS z powiadomieniem dozorcy / jednostki interwencyjnej.
Powyższe zabezpieczenia powinny być sprawnie funkcjonujące i zastosowane w trakcie
dokonywanej kradzieży, a potwierdzenie ich zastosowania powinno znaleźć się w
dokumentacji prowadzących postępowanie organów ścigania.
Niniejsza klauzula dotyczy tylko rozdziału III
Klauzula zgłaszania szkód.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
W przypadku wystąpienia szkód objętych ochroną w ramach niniejszej umowy
ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony ma obowiązek dokonać zgłoszenia szkody do
Ubezpieczyciela niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty
powstania szkody lub powzięcia o niej wiadomości (chyba, że OWU Wykonawcy
przewidują dłuższy termin). W przypadku szkody co do której istnieje podejrzenie
popełnienia przestępstwa należy szkodę zgłosić również do Policji niezwłocznie nie później
niż w ciągu 48 godzin od daty zajścia zdarzenia lub powzięcia o niej wiadomości.
Klauzula zmian w miejscu szkody.
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych
warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ustala się, że:
W przypadku zajścia zdarzenia szkodowego Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania
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oględzin w ciągu pięciu dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Po tym okresie
Ubezpieczyciel nie będzie mógł podnosić zarzutu dokonania zmian w miejscu szkody
9. Zapis znajdujący się pod tabelą z wykazem klauzul obligatoryjnych w Rozdział I –
Ubezpieczenie mieni od ognia i innych zdarzeń losowych (PD), Rozdział II – Ubezpieczenie
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (EEI), Rozdzial III – Ubezpieczenie maszyn,
urządzeń i sprzętu budowlanego od uszkodzeń (CPM), Rozdział IV – Ubezpieczenie maszyn i
urządzeń od awarii (MB) otrzymuje brzmienie:
Jeśli w OWU znajdują się uregulowania z których wynika, że zakres ochrony jest szerszy od
proponowanego w SIWZ (poza limitami odpowiedzialności określonymi w klauzulach mających
zastosowanie, zgodnie z SIWZ) to zostanie on włączony automatycznie do ochrony.
W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

Prezes Zarządu
Andrzej Zięba
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