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Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Sekcja A
Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie
1. Pełna nazwa spółki:
Centralny Ośrodek Informatyki
2. Siedziba spółki:
Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa
3. Dane rejestrowe:
NIP: 7252036863
REGON: 100999489
4. Przedmiot działalności:
4.1. Podstawowym przedmiotem działalności Zamawiającego jest tworzenie oprogramowania dla sektora
finansów publicznych
4.2. Przedmiot działalności Centralnego Ośrodka Informatyki zgodnie z PKD 2007 stanowi:
6201Z – Działalność związana z oprogramowaniem
4.3. Lokalizacje Zamawiającego, w których prowadzi działalność:
4.3.1. Ul. Al. Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa,
4.3.2. Ul. Gdańska 47, 90-729 Łódź,
4.3.3. Ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
4.3.4. Ul. Al. Korfantego 2, 40-004 Katowice,
4.3.5. Ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin,
4.3.6. Ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
4.3.7. Ul. Al. Wincentego Witosa 9b, 35-115 Rzeszów,
4.3.8. Ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.
5. Opis działalności Centralnego Ośrodka Informatyki:
Centralny Ośrodek Informatyki to think tank, centrum kompetencji informatycznych (IT) oraz
instytucja publiczna w jednym. Jako ekspert w IT zajmuje się projektowaniem usług i
doświadczenia użytkownika. Innymi obszarami działalności Centralnego Ośrodka Informatyki są
prowadzenie szkoleń, komunikacji społecznej, zarządzanie projektami i zamówieniami
publicznymi. Dzięki temu realizuje kluczowe projekty cyfrowe w państwie od A do Z.
Misją Centralnego Ośrodka Informatyki jest sprawienie, że państwo solidarne ze swoimi
obywatelami stanie się sprawnym usługodawcą, a nie zbiorem procedur i instytucji. Technologia
cyfrowa łączy rozproszone instytucje oraz zmienia zagmatwane procedury w spójne i proste usługi,
dzięki czemu zanika przepaść między usługami publicznymi, a komercyjnymi. Centralny Ośrodek
Informatyki opowiada się za mądrym otwieraniem państwowych rejestrów i zbiorów danych oraz
udostępnianie ich w formie przyjaznych i prostych usług, co ułatwia ludziom życie, wspiera rozwój
biznesu i daje więcej wolności.
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Sekcja B
Podział zamówienia na części
Przedmiotem zamówienia jest „Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka
Informatyki na lata 2018-2021, z uwzględnieniem ubezpieczeń komunikacyjnych (2 części)”:
Część nr 1 zamówienia - ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Centralnego Ośrodka
Informatyki, w tym:
1.
2.

ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego,
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym
mieniem.

Część nr 2 zamówienia – ubezpieczenia komunikacyjne Centralnego Ośrodka Informatyki, w tym:
1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz dobrowolne
ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych tzw. ubezpieczenie Zielona Karta;
2. ubezpieczenie Auto – Casco;
3. ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
4. ubezpieczenie Assistance w ruchu drogowym.

Sekcja C
Część nr 1 zamówienia
1. Postanowienia ogólne
1.1. Przedmiotem zamówienia Części nr 1 jest ubezpieczenie Centralnego Ośrodka Informatyki w zakresie:
1.1.1. ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego,
1.1.2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:
1.2. W ramach ubezpieczeń wymienionych w pkt 1.1 Ubezpieczającym i Ubezpieczonym będzie
Zamawiający.
1.3. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres od 28 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., który
będzie podzielony na 3 okresy rozliczeniowe:
1.3.1. Pierwszy okres rozliczeniowy – od 28 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2019r.,
1.3.2. Drugi okres rozliczeniowy - od 1 stycznia 2020r. – do 31 grudnia 2020r.,
1.3.3. Trzeci okres rozliczeniowy – od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r..
1.4. Polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane zgodnie z postanowieniami umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego COI-ZAK.262.17.2018 dla Części 1
Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi integralną część tej umowy (zwanej dalej
Umową).
1.5. Zamawiający zaktualizuje sumy ubezpieczenia oraz wykaz lokalizacji według stanu na dzień
31 grudnia do 31 stycznia danego okresu rozliczeniowego. Aktualizacja sum ubezpieczenia oraz
wysokość składki zostaną potwierdzone odpowiednimi aneksami do polis wystawionymi najpóźniej do
15 lutego danego okresu rozliczeniowego.
1.6. Składka za ubezpieczenie płatna będzie na zasadach określonych w Umowie.
1.7. Warunki dotyczące realizacji obowiązków Zamawiającego i ubezpieczyciela:
1.7.1. Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu, z którego wynikła
szkoda, i które może wiązać się z odpowiedzialnością ubezpieczyciela, niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych od daty powzięcia o nim
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1.7.2.
1.7.3.

1.7.4.

1.7.5.

1.7.6.

wiadomości, z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do szkód na osobie, jeśli szkoda nie powstała z
chwilą nastąpienia zdarzenia będącego przyczyną szkody, Zamawiający zobowiązany jest
zawiadomić ubezpieczyciela o szkodzie w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia
powzięcia wiadomości o powstaniu szkody.
Świadczenie ubezpieczyciela z umowy ubezpieczenia ma charakter wyłącznie pieniężny.
Jeżeli w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia znajdzie się zapis, że w przypadku
zdarzenia mogącego skutkować odpowiedzialnością ubezpieczyciela Zamawiający ma
obowiązek pozostawić bez zmian miejsce zdarzenia, szkody do czasu przybycia
przedstawiciela ubezpieczyciela, to ubezpieczyciel nie będzie miał prawa powoływać się na to
postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o tym zdarzeniu;. W każdej sytuacji, w której ubezpieczyciel nie
dokonał oględzin, przed przystąpieniem do usunięcia pozostałości po szkodzie, Zamawiający
sporządzi odpowiednią dokumentację, w szczególności fotograficzną.
Jeżeli w ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia
zobowiązujące Zamawiającego do usunięcia szczególnie niebezpiecznych okoliczności, a także
stosowania się do dodatkowych zaleceń ubezpieczyciela w tym zakresie, to nie będą one miały
zastosowania. W to miejsce Zamawiający będzie zobowiązany w miarę możliwości do podjęcia
działań zmierzających do zminimalizowania niebezpiecznych okoliczności, również wtedy, gdy
domagał się tego ubezpieczyciel.
Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela:
1.7.5.1. stanowią, że postępowanie rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności
szkody i jej rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest wiążący dla stron, to
postanowienia takie nie mają zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą
do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej; jednocześnie strony podejmą starania
w celu polubownego załatwienia ewentualnego sporu (niniejszy zapis nie może być
interpretowany jako zapis na sąd polubowny),
1.7.5.2. definiują w jakikolwiek sposób:
1.7.5.2.1. zagrożenia,
1.7.5.2.2. zwiększenia ryzyka,
1.7.5.2.3. sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło lub
1.7.5.2.4. przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne,
to takich postanowień nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim
przypadku przez ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia
umowy ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci
natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. W miejsce takich postanowień
zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
przede wszystkim kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.
Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego
po zaistnieniu zdarzenia, szkody lub po stwierdzeniu rozszerzenia ich skutków, zakresu,
jeżeli:
1.7.6.1. zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie,
zmniejszenia szkody lub przeciwdziałania zwiększeniu jej rozmiaru,
1.7.6.2. wymagają tego względy bezpieczeństwa,
1.7.6.3. wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, innych aktów prawnych,
w tym również decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądów, zawartych umów,
regulaminów wewnętrznych,
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1.7.6.4. szkoda nie powstała z chwilą nastąpienia zdarzenia będącego przyczyną szkody
(w odniesieniu do szkód osobowych).
1.7.7. Jeżeli w umowie, ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja
za niewypełnienie obowiązków zawartych w umowie, warunkach ubezpieczenia w postaci
ograniczenia lub odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, to ma ona
zastosowanie tylko wtedy, gdy niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na
powstanie lub zwiększenie rozmiaru szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim
niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody lub
uniemożliwiło oszacowanie rozmiarów szkody. Powyższy zapis odnosi się również do
naruszenia obowiązku zgłaszania zwiększenia lub zmiany ryzyka oraz naruszenia przepisów
dotyczących bezpieczeństwa.
1.7.8. Na ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe, które mogą być skierowane
przeciwko:
1.7.8.1. członkom władz Zamawiającego,
1.7.8.2. pracownikom Zamawiającego,
1.8. Do wszystkich ubezpieczeń objętych przedmiotem zamówienia będą miały zastosowanie klauzule
dodatkowe wskazane w poszczególnych częściach niniejszego rozdziału SIWZ dotyczących danych
ryzyk („Postanowienia dodatkowe”) i zawarte w sekcji E niniejszego rozdziału SIWZ.
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (AR)
2.1. Definicje
Jeżeli w SIWZ, umowie lub warunkach ubezpieczenia znajdzie się odwołanie do określonych pojęć, to
zastosowanie mają poniższe definicje:
2.1.1. członek władz – dyrektor Zamawiającego, który pełnił tę funkcję w okresie ubezpieczenia,
2.1.2. pracownik - osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy
o pracę, powołania, wyboru, mianowania, zawartej przez osobę fizyczną umowy zlecenia,
o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, osoba zatrudniona na podstawie
kontraktu menadżerskiego, praktykant, stażysta lub wolontariusz Ubezpieczonego oraz
osoba fizyczna wykonująca prace zlecone w ramach działalności gospodarczej
(samozatrudnienie),
2.1.3. pożar, ogień - działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez
paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile, jak również osmolenie, żarzenie,
przypalenie nawet bez widocznego ognia powodujące np. odkształcenie, w wyniku
stopienia, opalenia, przypalenia,
2.1.4. eksplozja, wybuch - gwałtowna zmiana stanu równowagi układu z jednoczesnym
wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich właściwością rozprzestrzeniania
się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem
uznania zdarzenia za eksplozję, wybuch jest, aby ściany tych naczyń, zbiorników lub
podobnych instalacji uległy rozdarciu (przerwaniu ciągłości) w takich rozmiarach, iż
wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień; za
wybuch, eksplozję uważa się również implozję polegającą na gwałtownym uszkodzeniu
naczynia, zbiornika, podobnej instalacji lub aparatu próżniowego pod wpływem różnicy
ciśnień pomiędzy ciśnieniem zewnętrznym a wewnętrznym ubezpieczonego przedmiotu,
2.1.5. upadek statku powietrznego - katastrofa bądź przymusowe lądowanie samolotu
silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego (załogowego lub
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bezzałogowego), a także upadek części składowych tego pojazdu jak również ładunku,
pasażerów lub paliwa na przedmiot ubezpieczenia,
2.1.6. opad atmosferyczny - deszcz, deszcz nawalny, śnieg i grad,
2.1.7. deszcz nawalny - opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 3,
potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; w przypadku braku
możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, ubezpieczyciel może stwierdzić fakt
wystąpienia deszczu nawalnego na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w
miejscu ubezpieczenia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie,
2.1.8. śnieg - za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie
ubezpieczonego mienia w wyniku:
2.1.8.1. bezpośredniego działania ciężaru śniegu lub lodu na przedmiot ubezpieczenia, w
tym naporu śniegu lub lodu na konstrukcję dachu,
2.1.8.2. zawalenia się lub przewrócenia pod wpływem ciężaru śniegu lub lodu mienia
sąsiedniego na mienie ubezpieczone,
2.1.8.3. topnienia mas śniegu lub lodu, lub ich ponownego zamarzania,
2.1.9. grad - opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych,
2.1.10. powódź - zalanie ubezpieczonego mienia, niezależnie od miejsca położenia, w następstwie
podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących; ryzyko powodzi
obejmuje również szkody powstałe w wyniku długotrwałych, nadmiernych opadów
atmosferycznych oraz szkody spowodowane działaniem (w tym podniesieniem się)
poziomu wód gruntowych; w zakresie ubezpieczenia mieści się również odpowiedzialność
za szkody wyrządzone w mieniu na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w
rozumieniu ustawy Prawo wodne,
2.1.11. huragan – za huragan uważa się taki wiatr, którego prędkość w porywach, potwierdzona
przez IMiGW wyniesie nie mniej niż 13,9 m/s; w sytuacji, gdy potwierdzenie prędkości
wiatru przez IMiGW będzie niemożliwe, ubezpieczyciel za wystarczające uzna
zaświadczenie z lokalnych oddziałów administracji państwowej, PSP, Policji, MW lub
administracji samorządowej o wystąpieniu w rejonie powstania szkód innych szkód o
charakterze masowym,
2.1.12. lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni
ze stoków górskich i zboczy,
2.1.13. trzęsienie się ziemi - gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu
towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu,
2.1.14. zapadanie się ziemi - obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych
przestrzeni (niezależnie od przyczyny ich powstania),
2.1.15. osunięcie się ziemi - ruchy ziemi na stokach,
2.1.16. uderzenie - każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku
uderzenia, np. pojazdu mechanicznego, szynowego, maszyny, przedmiotu lub ich części,
2.1.17. huk ponaddźwiękowy - działanie fali uderzeniowej wytworzonej przez statek powietrzny
podczas przekraczania bariery dźwięku, lub podczas poruszania się z prędkością większą
od prędkości dźwięku,
2.1.18. dym i sadza - zawiesina cząstek w gazie, będąca bezpośrednim skutkiem spalania,
2.1.19. szkody wodociągowe, kanalizacyjne lub ciepłownicze - szkody powstałe w wyniku zalania
bezpośrednio wskutek:
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2.1.19.1. wydostania się wody, pary wodnej lub cieczy wskutek uszkodzenia urządzeń
sieci
wodociągowej,
kanalizacyjnej,
grzewczej,
technologicznej
lub
przeciwpożarowej,
2.1.19.2. cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń sieci wodno-kanalizacyjnej,
2.1.19.3. pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci,
samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych,
2.1.19.4. zamarznięcia lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet,
kranów, a także elementów tych lub podobnych przedmiotów, w tym uszczelek i
innego rodzaju uszczelnień, ryzyko szkód wodociągowych, kanalizacyjnych lub
ciepłowniczych obejmuje także szkody w przewodach i urządzeniach
wodociągowych,
kanalizacyjnych,
centralnego
ogrzewania
lub
innych
urządzeniach technologicznych powstałe w związku ze szkodami wodociągowymi
,
2.1.20. bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna - szkody powstałe bezpośrednio jak również
pośrednio wskutek wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane
indukcją prądu elektrycznego, oraz na skutek przepięcia, zwarcia lub wzbudzenia się
niszczących sił elektrycznych, w tym także szkody w wyniku wyładowań
atmosferycznych, powstałe w urządzeniach i instalacjach elektrycznych lub sieciach
energetycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych,
2.1.21. upadek drzew, masztów, kominów, dźwigów lub innych przedmiotów, urządzeń
- przewrócenie się drzew, masztów, kominów, dźwigów lub innych przedmiotów, urządzeń
i ich fragmentów na ubezpieczone mienie,
2.1.22. przepięcie - każdy wzrost napięcia w instalacji lub urządzeniu elektrycznym do wartości
większej niż najwyższe przewidziane napięcie dla danej instalacji lub urządzenia, w
szczególności spowodowane indukcją prądu elektrycznego lub na skutek wzbudzenia się
niszczących sił elektromagnetycznych i elektrycznych, jak również wywołane działaniem
lub zakłóceniem działania samego urządzenia albo sieci, w której ono pracuje,
2.1.23. dewastacja (wandalizm) - rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia
przez osoby trzecie, pozostające bądź niepozostające w związku z dokonanym lub
usiłowanym włamaniem lub rabunkiem, niezależnie od sposobu uzyskania do niego
dostępu przez sprawcę, a także działania pośrednio skutkujące uszkodzeniem
ubezpieczonego mienia, w tym graffiti,
2.1.24. kradzież z włamaniem - dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z lokalu, miejsca
składowania lub pojazdu, bez względu na to, czy miało miejsce wejście do lokalu, miejsca
składowania, pojazdu czy nie:
2.1.24.1. po uprzednim usunięciu siłą przez sprawcę zabezpieczeń lub otworzeniu
wejścia przy użyciu narzędzi lub dopasowanego klucza, bądź klucza
oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do
innego lokalu, miejsca składowania lub pojazdu w wyniku rabunku,
2.1.24.2. przez sprawcę, który ukrył się w lokalu, miejscu składowania lub pojeździe
przed jego zamknięciem, jeśli pozostawił ślady mogące służyć jako dowód jego
potajemnego ukrycia,
2.1.25. rabunek - dokonany lub usiłowany zabór ubezpieczonego mienia z zastosowaniem
przemocy fizycznej lub groźby jej natychmiastowego użycia wobec Zamawiającego lub
osób u niego zatrudnionych, albo działających w ich imieniu lub na ich rzecz, albo
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z doprowadzeniem ich do stanu nieprzytomności lub bezbronności bądź w inny sposób
bezpośrednio zagrażający zdrowiu lub życiu tych osób,
2.1.26. kradzież zwykła - dokonanie zaboru mienia w celu przywłaszczenia, bez zniszczenia
zabezpieczeń lub bez użycia przemocy, groźby jej użycia bądź doprowadzenia osoby do
stanu nieprzytomności lub bezbronności,
2.1.27. akcja ratownicza - prowadzone w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem
ubezpieczenia działania takie jak: akcja gaśnicza, wyburzania, rozbiórki, odgruzowywania
i inne czynności ratownicze bądź porządkowe, jak również uprzątnięcie pozostałości po
szkodzie (w tym utylizacja).
2.2. Przedmiot ubezpieczenia
2.2.1. Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk jest objęte wszelkie
mienie ruchome i nieruchome, stanowiące własność lub będące w posiadaniu samoistnym lub
zależnym Zamawiającego a także mienie zarządzane, administrowane przez Zamawiającego, bez
względu na jego lokalizację na terytorium RP oraz bez względu na wiek, stopień umorzenia,
amortyzację, zużycie techniczne i faktyczne. Ponadto ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk
objęte są środki obrotowe, w tym między innymi towary, materiały w magazynie, a także inwestycje
w obcych środkach trwałych, mienie osób trzecich, mienie pracownicze pracowników
Zamawiającego, szyby i dokumentacja, sprzęt elektroniczny wraz z systemami operacyjnymi,
oprogramowaniem i danymi.
2.2.2. Ubezpieczeniem objęte są w szczególności:
2.2.2.1. środki trwałe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami), w tym mienie oddane do używania
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym
charakterze:
2.2.2.1.1. budynki, elementy stałe budynków, budynki w przebudowie lub modernizacji,
wraz z budowlami i innymi składowymi stanowiącymi element nieruchomości,
2.2.2.1.2. budowle,
2.2.2.1.3. maszyny, aparaty i urządzenia, pozostałe środki trwałe,
2.2.2.1.4. pojazdy nie podlegające ubezpieczeniu auto-casco,
2.2.2.1.5. sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny (w tym smartfony, tablety, telebim)
wraz z systemami operacyjnymi, oprogramowaniem; dane i nośniki danych,
2.2.2.1.6. środki trwałe niskocenne, wyposażenie (materiały podlegające ewidencji
ilościowej),
2.2.2.1.7. inwestycje w obcych środkach, nakłady adaptacyjne, w tym nakłady
inwestycyjne osób trzecich (lokatorów, najemców),
2.2.2.2. niskocenne składniki majątku w ewidencji pozabilansowej wraz ze zbiorami bibliotecznymi,
2.2.2.3. środki obrotowe,
2.2.2.4. mienie osób trzecich,
2.2.2.5. mienie pracownicze,
2.2.2.6. dokumentacja,
2.2.2.7. szyby i inne przedmioty szklane.
2.2.3. O początku odpowiedzialności decydował będzie termin wpisu do ewidencji środków trwałych, data
nabycia własności lub udokumentowanego wejścia w posiadanie lub przejścia ryzyka utraty lub
uszkodzenia, w zależności która z wymienionych sytuacji będzie miała miejsce wcześniej.
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2.2.4. Zamawiający ma prawo zgłoszenia do ubezpieczenia mienia nabywanego w promocjach
lub okazyjnie w wartości odtworzeniowej, pod warunkiem udokumentowania sposobu określenia tej
wartości zgodnie z przyjętymi zwyczajami lub przedstawienia indywidualnej wyceny.
2.3. Zakres ubezpieczenia
2.3.1. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu
ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia
o charakterze nagłym, niespodziewanym i niezależnym od Zamawiającego, powstałe w okresie
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wyłączeń odpowiedzialności określonych w Umowie oraz ogólnych
(szczególnych) warunkach ubezpieczenia.
W szczególności zakres ubezpieczenia obejmuje: pożar, ogień, eksplozję, wybuch, upadek statku
powietrznego, huragan, opad atmosferyczny, powódź, lawinę, trzęsienie, zapadanie się, osunięcie
się ziemi, uderzenie, huk ponaddźwiękowy, dym, sadzę, szkody wodociągowe, kanalizacyjne lub
ciepłownicze, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna, przepięcie, upadek drzew, masztów,
kominów, dźwigów lub innych przedmiotów, urządzeń, dewastację (wandalizm), kradzież z
włamaniem, rabunek, kradzież zwykłą, a także szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej
prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia.
2.3.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ponadto, z uwzględnieniem treści „Klauzuli kosztów
dodatkowych”, koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą lub zmniejszenia
rozmiaru szkody w ubezpieczonym mieniu, obejmujące akcję ratowniczą, wyburzanie,
odgruzowywanie, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie i zabezpieczenie mienia przed szkodą w
razie jego bezpośredniego zagrożenia skutkami powstałego zdarzenia, a także szkody powstałe
wskutek zanieczyszczenia lub skażenia mienia oraz polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu
mienia, które zostały spowodowane zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. Dobrowolne
świadczenia Zamawiającego na rzecz osób trzecich, które brały udział w akcji ratowniczej podlegają
tylko wtedy zwrotowi, jeżeli ubezpieczyciel wyrazi na to zgodę.
2.3.3. Zakres ubezpieczenia obejmuje również ryzyka terroryzmu lub sabotażu, strajków, lokautów,
zamieszek lub innych niepokojów społecznych, rozumiane zgodnie z definicjami zawartymi w treści
„Klauzuli terroryzmu” oraz „Klauzuli sabotażu, strajków, rozruchów i zamieszek”.
2.3.4. Szkody w mieniu w trakcie jego przenoszenia lub transportu (również wewnątrzzakładowego lub
międzyzakładowego), w tym także Szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu przewożonego
mienia spowodowane wypadkiem środka transportu, za pomocą którego mienie było przewożone,
przy czym mienie w transporcie innym niż wewnątrzzakładowy i międzyzakładowy jest objęte
ochroną ubezpieczeniową na warunkach Klauzuli transportowej,
2.3.5. Zakres ubezpieczenia obejmuje także ryzyko:
2.3.5.1. katastrofy budowlanej (również samoistnej, tj. powstałej na skutek zdarzeń innych niż
objęte ochroną ubezpieczeniową),
2.3.5.2. kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji (wandalizmu), w tym graffiti,
2.3.5.3. kradzieży zwykłej, w tym kradzieży elementów budynków,
2.3.5.4. stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
2.3.5.5. odtworzenia dokumentacji, między innymi księgowej, personalnej, projektowej,
2.3.5.6. awarii urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, technologicznych lub centralnego
ogrzewania,
2.3.5.7. zalań, które są wynikiem między innymi wynikiem nieszczelności dachu, rynien, opierzeń,
stolarki okiennej lub drzwiowej, złącz wewnątrz budynku itp.
2.3.6. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe bezpośrednio wskutek zdarzeń
wyłączonych na podstawie postanowień ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczeń, chyba
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że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia, wówczas
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za skutki takiego zdarzenia.
Ubezpieczenie obejmuje wskazane kategorie mienia we wszystkich lokalizacjach, w których znajduje
się mienie Zamawiającego lub prowadzona jest przez niego działalność, w drodze z kasy
i do kasy.
2.3.7. Wystarczającym warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela za kradzież zwykłą oraz graffiti jest
przedstawienie potwierdzenia z Policji o zgłoszeniu szkody.
2.3.8. Odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym smartfonów, tabletów, telebimu itp.), a także systemów
operacyjnych, oprogramowania, danych i nośników danych, ubezpieczyciel ponosi również
odpowiedzialność za:
2.3.8.1. utratę bądź ubytek wartości ubezpieczonego sprzętu, które nastąpiły z powodu jego
zniszczenia lub uszkodzenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego
przyczyny, w wyniku zdarzenia uniemożliwiającego dalsze spełnianie zamierzonych funkcji,
2.3.8.2. kradzież z włamaniem lub rabunek sprzętu z pojazdu, również w sytuacji kradzieży
pojazdu wraz ze sprzętem,
2.3.8.3. działania człowieka polegające na niewłaściwej obsłudze sprzętu, tj. nieostrożności,
zaniedbaniu, niewłaściwym użytkowaniu, braku kwalifikacji, błędzie operatora, itp., w tym
świadomym i celowym zniszczeniu przez osoby trzecie, pracowników i współpracowników
Zamawiającego (dewastacja, sabotaż),
2.3.8.4. wady produkcyjne i przyczyny technologiczne, tj. błędy konstrukcyjne, wadliwość
materiału,
2.3.8.5. szkody w sprzęcie stacjonarnym, powstałe podczas przemieszczania w obrębie jednej
lokalizacji oraz transportu pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego,
2.3.8.6. szkody
w
sprzęcie
tymczasowo
zmagazynowanym,
który
został
zakupiony
i nie zamontowany jeszcze na stanowiskach pracy oraz w sprzęcie okresowo wyłączonym
z użytkowania,
2.3.8.7. koszty ponownego uruchomienia i wdrożenia systemów operacyjnych, informatycznych,
sterujących, itp. niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu elektronicznego.
2.3.9. Dla szyb i innych przedmiotów szklanych ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe również
w wyniku stłuczenia (rozbicia) oraz dewastacji, w tym porysowania.
2.3.10. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną drobne prace budowlano-montażowe zgodnie z treścią „Klauzuli
akceptacji prac remontowych, budowlanych”.
2.3.11. Postanowienia ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia ograniczające lub wyłączające
odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu złego stanu dachu, opierzeń, stolarki okiennej lub
drzwiowej będzie miało zastosowanie wyłącznie, jeżeli Zamawiający o tym stanie wiedział
i nie podjął jakichkolwiek działań zabezpieczających.
2.3.12. Postanowienia ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia zmieniające zasady wypłaty
odszkodowania w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest
możliwa, nie będą miały zastosowania.
2.3.13. Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela przewidują brak
odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w mieniu wyłączonym z eksploatacji (między innymi
w budynkach), postanowienia takie będą miały zastosowanie z zastrzeżeniem, że przez wyłączenie
z eksploatacji rozumie się wyłącznie zaprzestanie jakiejkolwiek aktywności Zamawiającego
w odniesieniu do tego mienia w związku z przeznaczeniem go do kasacji, utylizacji lub rozbiórki.
2.3.14. Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela przewidują brak
lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w mieniu powstałe w trakcie
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2.3.15.

2.3.16.

2.3.17.

2.3.18.

2.3.19.

2.3.20.

2.3.21.

2.3.22.

2.3.23.

przerwy w prowadzeniu działalności w określonej lokalizacji, postanowienia takie nie będą miały
zastosowania.
Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela przewidują brak
lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe w trakcie prac związanych
z przygotowaniem miejsca szkody do prac związanych z jego odtworzeniem, np. rozbiórka
elementu, częściowe wyburzanie, montaż, demontaż to postanowienia takie nie będą stosowane
pod warunkiem, że nie wynikają one z winy umyślnej lub zaniedbania. Szkody powstałe wskutek
przygotowywania miejsca szkody do odtworzenia objęte są zakresem ubezpieczenia.
Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela przewidują brak
lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe na skutek braku lub
zakłóceń dostawy mediów wszelkiego rodzaju, w tym między innymi wody, gazu, energii zarówno
elektrycznej, jak i cieplnej to postanowienia takie nie będą stosowane. Szkody powstałe wskutek
braku lub zakłóceń dostawy mediów wszelkiego rodzaju objęte są zakresem ubezpieczenia.
Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela przewidują brak
lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w mieniu, które z jakichkolwiek
przyczyn zostało przeniesione przez Zamawiającego do nowej (innej) lokalizacji bez
poinformowania o tym ubezpieczyciela, to postanowienia takie nie będą miały zastosowania.
Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela przewidują brak
lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia
przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach
o niewystarczającej według tych warunków wysokości, to postanowienia takie będą miały
zastosowanie jedynie do mienia przechowywanego lub składowanego niżej niż 10 cm nad
poziomem podłogi w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu, chyba że zalanie
mienia nastąpiło z góry.
Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela przewidują brak
lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na skażeniu lub
zanieczyszczeniu środowiska (gleby, powietrza, wody), w tym również odpadami przemysłowymi, to
postanowienia takie nie mają zastosowania w odniesieniu do elementów środowiska znajdujących
się na terenie należącym do Zamawiającego.
Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela przewidują brak
lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w naziemnych lub podziemnych
liniach przesyłowych, rozdzielczych i innych tego typu urządzeniach stanowiących ich integralną
część, to postanowienia takie nie mają zastosowania odnośnie linii i urządzeń wykorzystywanych
w działalności Zamawiającego.
Jeżeli ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia stosowane przez ubezpieczyciela przewidują brak
lub ograniczenie odpowiedzialności ubezpieczyciela z uwagi na wcześniejsze wystąpienie powodzi
w miejscu ubezpieczenia, nie znajdują one zastosowania.
W przypadku szkód objętych zakresem ubezpieczenia, w następstwie których odpowiednie władze
lub służby wydają decyzję ograniczającą lub całkowicie uniemożliwiającą dostęp do mienia,
lokalizacji, ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z takiej decyzji i nie
będzie podnosił z tego tytułu zarzutów zmierzających do ograniczenia bądź wyłączenia swojej
odpowiedzialności, jeżeli szkoda wynika z działań osób trzecich.
Zamawiający nie jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania ubezpieczycielowi wykazu
sprzętu elektronicznego, który będzie aktualizowany według stanu na dzień 31 grudnia każdego
okresu rozliczeniowego, do 15 lutego danego okresu rozliczeniowego.
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2.3.24. Zamawiający nie dopuszcza stosowania
ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

odrębnych

ogólnych

(szczególnych)

warunków

2.4. Miejsce ubezpieczenia
2.4.1. Udzielana ochrona dotyczy wszystkich miejsc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w których
znajduje się mienie ubezpieczonego, bez potrzeby odrębnego zgłaszania zmian.
2.4.2. Ochrona ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego przenośnego obejmuje zakresem terytorialnym
cały świat.
2.5. Suma ubezpieczenia, limity odpowiedzialności
2.5.1. Sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności, rodzaj wartości mienia i system ubezpieczenia:
Lp.
1
2
3

4
5
6
7
8
9

Przedmiot ubezpieczenia
Maszyny, aparaty, urządzenia, pozostałe środki trwałe
Środki niskocenne, zbiory biblioteczne
Sprzęt elektroniczny - zgodnie z Dodatkiem nr 1
do niniejszego załącznika
- stacjonarny
- przenośny,
- oprogramowanie, dane, nośniki danych, koszty instalacji
i wdrażania, odtworzenia danych1
Inwestycje we własnych oraz obcych środkach trwałych,
nakłady adaptacyjne
Koszty odtworzenia dokumentacji
Drobne roboty budowlano-montażowe
Mienie osób trzecich (inne niż budynki)
Mienie pracownicze
Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia

Wartość

System

KZ
KZ

SS
PR

Suma
ubezpieczenia, limit
odpowiedzialności
1 197 527,17 zł
2 500 000,00 zł

WO
WO

SS
SS

16 491 463,69 zł
1 298 977,48 zł

WO

PR

200 000,00 zł

WO

PR

200 000,00 zł

WO
WO
WO
WO
WO

PR
PR
PR
PR
PR

200
100
50
50
10

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

zł
zł
zł
zł
zł

KZ – początkowa wartość księgowa brutto, która została zaktualizowana przez Zamawiającego,
WO – wartość odtworzeniowa,
SS – sumy stałe, PR – pierwsze ryzyko
Sprzęt elektroniczny do 7 lat ubezpieczony w pełnej wartości odtworzeniowej.
Powyższe dane uwzględniają stan majątku Zamawiającego na dzień 26.07.2018 r. i zostaną one zaktualizowane w terminie
wyznaczonym do aktualizacji danych.

2.5.2. Zastrzega się, że w odniesieniu do poniższego zakresu ubezpieczenia będą miały zastosowanie
dodatkowe limity odpowiedzialności:
Ryzyko
1
2
3

ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, gdzie ubezpieczone
są wszystkie kategorie mienia (z wyjątkiem gotówki, papierów
wartościowych, innych wartości pieniężnych)
ryzyko kradzieży zwykłej, graffiti
katastrofa budowlana

2.6. Ograniczenia wypłaty odszkodowania
2.6.1. Franszyza integralna - zniesiona
1

Limit wspólny dla kosztów proporcjonalnych, jak i nieproporcjonalnych.

Limit na jedno i wszystkie
zdarzenia
200 000 zł
20 000 zł
50 000 zł
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2.6.2. Udział własny - zniesiony
2.6.3. Franszyzy redukcyjne:
a)
b)
c)
d)

podstawowa – 500 zł
dla ryzyka katastrofy budowlanej – 2000 zł
dla ryzyka przepięć – 1500 zł
dla niektórych klauzul dodatkowych wprowadzone zostały odrębne franszyzy redukcyjne

2.7. Zasady szacowania wielkości odszkodowania, likwidacji szkód i wypłaty odszkodowania
2.7.1. Dla mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia
o kwoty wypłaconych odszkodowań.
2.7.2. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, jeżeli Zamawiający
uwzględnił jego wartość w zgłaszanej do ubezpieczenia sumie oraz nie ma prawa bądź możliwości
jego odliczenia.
2.7.3. Odszkodowania wypłacane będą z zachowaniem postanowień „Klauzuli odstąpienia od odtworzenia
mienia”:
2.7.3.1. dla środków trwałych:
2.7.3.1.1. przy szkodach częściowych - w wysokości poniesionych, rzeczywistych
i
udokumentowanych
kosztów
usunięcia
szkody,
powiększonych
o udokumentowane koszty akcji ratowniczej, i koszty uprzątnięcia pozostałości
po szkodzie oraz koszty transportu, demontażu i montażu, jak również ceł,
podatków i innych opłat urzędowych (o ile mają zastosowanie), z zastrzeżeniem,
że sposób naprawy uszkodzonego lub zniszczonego mienia nie wymaga
akceptacji ubezpieczyciela,
2.7.3.1.2. przy szkodach całkowitych - w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy
zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów,
konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody, przy
zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych,
powiększonych o udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty transportu, demontażu
i montażu, jak również ceł, podatków i innych opłat urzędowych (o ile mają
zastosowanie); z odszkodowania zostanie potrącona wartość pozostałości, które
znajdują się w stanie uniemożliwiającym dalsze użycie, o ile jest to
ekonomicznie uzasadnione i stosowane w stosunkach danego rodzaju;
za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie
składnika majątku lub gdy koszt naprawy jest równy lub przekracza podaną
sumę ubezpieczenia; decyzję o sposobie likwidacji szkody oraz uznaniu danego
uszkodzenia za szkodę całkowitą podejmuje zawsze Zamawiający, przy czym
może on podjąć decyzję o uznaniu danego roszczenia za szkodę częściową,
pomimo tego, że zgodnie z Umową jest to szkoda całkowita, jeżeli przemawiają
za tym względy gospodarcze lub społeczne,
2.7.3.2. dla materiałów w magazynie oraz środków trwałych niskocennych i wyposażenia
- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, powiększonych o koszty transportu, ceł
i innych tego rodzaju opłat,
2.7.3.3. dla sprzętu elektronicznego:
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2.7.3.3.1. przy szkodach częściowych - według kosztów przywrócenia uszkodzonego
sprzętu do poprzedniego stanu zdatności do użytku uwzględniających koszty
zakupu materiałów i koszty robocizny konieczne do naprawienia uszkodzonego
przedmiotu ubezpieczenia, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu,
i montażu ponownego, kosztów pakowania, jak również ceł, podatków i innych
opłat urzędowych (o ile mają zastosowanie),
2.7.3.3.2. przy szkodach całkowitych - według kosztów zakupu identycznego, fabrycznie
nowego przedmiotu lub sprzętu o najbardziej zbliżonych parametrach, z
uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu, i montażu ponownego,
kosztów pakowania, jak również ceł, podatków i innych opłat urzędowych (o ile
mają zastosowanie),
za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie
sprzętu lub gdy koszt naprawy sprzętu jest równy lub przekracza podaną sumę
ubezpieczenia; decyzję o sposobie likwidacji szkody oraz uznaniu danego
uszkodzenia za szkodę całkowitą podejmuje zawsze Zamawiający, przy czym
może on podjąć decyzję o uznaniu danego roszczenia za szkodę częściową,
pomimo tego, że zgodnie z Umową jest to szkoda całkowita, jeżeli przemawiają
za tym względy gospodarcze lub społeczne,
2.7.3.4. dla telefonów komórkowych (smartfonów) widniejących w wartości promocyjnej
- według kosztu zakupu nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych
samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, do określonego w umowie limitu,
2.7.3.5. dla oprogramowania lub systemów operacyjnych - według kosztów zakupu lub
odtworzenia, z uwzględnieniem kosztów zainstalowania oprogramowania lub systemów
operacyjnych,
2.7.3.6. dla danych - według kosztów ręcznego wprowadzenia danych, w przypadku braku kopii
zapasowych elektronicznych, z włączeniem kosztów ponownego zdobycia (utworzenia)
danych,
2.7.3.7. dla nośników danych - według kosztu zakupu nowego nośnika tego samego rodzaju, typu
oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach,
2.7.3.8. dla mienia pracowniczego oraz mienia osób trzecich - według wartości odpowiadającej
kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz
o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach,
2.7.3.9. dla inwestycji w obcych środkach trwałych - według wartości kosztu zakupu, naprawy
lub wytworzenia lub odtworzenia przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych
samych lub najbardziej zbliżonych parametrach,
2.7.3.10. dla dokumentacji - według wartości odpowiadającej kosztom odtworzenia zniszczonej
dokumentacji (prac wewnętrznych, kosztów uzyskania duplikatów dokumentacji itp.),
2.7.3.11. dla szyb i innych przedmiotów szklanych - według wartości odpowiadającej kosztom
zakupu lub wytworzenia przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub
najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem transportu, demontażu, montażu
oraz naniesienia elementów reklamowych, które występowały wcześniej a także kosztów
ustawienia rusztowań,
2.7.3.12. dla szkód wodno-kanalizacyjnych w przypadku pęknięcia instalacji - według kosztów
naprawy lub wymiany rur bez względu na długość uszkodzonego odcinka instalacji.
2.7.4. Jeżeli umowa lub ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia przewidują alternatywne sposoby
określenia podstawy ustalenia wysokości odszkodowania, np. według kosztu zakupu lub
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wytworzenia, za wartość szkody przyjmuje się wartość wyższą, jednakże z uwzględnieniem szkody
faktycznie poniesionej przez ubezpieczonego.
2.7.5. Jeżeli ze względu na zmianę technologii, norm, standardów, itp., nie jest możliwa lub ekonomicznie
uzasadniona odbudowa (naprawa) uszkodzonego mienia do stanu identycznego ze stanem sprzed
szkody albo, gdy nie jest możliwy lub ekonomicznie uzasadniony zakup lub wytworzenie takiego
mienia, wartość odszkodowania ustalona zostanie w oparciu o zbliżone pod względem parametrów
technicznych, obecnie wytwarzane i stosowane elementy użyte do odbudowy (naprawy) mienia lub
zbliżone pod względem parametrów technicznych maszyny, urządzenia lub wyposażenie oraz
uwzględni zmiany wynikające z obowiązujących norm.
2.7.6. Przy ustalaniu wysokości szkody ubezpieczyciel uwzględni również koszty związane z koniecznością
dostosowania danego składnika mienia do wymogów wynikających z przepisów stosowanego prawa
oraz zmiany tych przepisów w zakresie, w jakim dotyczą one mienia zgłoszonego do ubezpieczenia,
przy czym odnosi się to jedynie do kosztów, których Zamawiający nie byłby zobowiązany ponieść,
gdyby szkoda nie wystąpiła w okresie ubezpieczenia.
2.7.7. Podstawą szacowania kwoty odszkodowania będą ceny z dnia poniesienia kosztu usuwania szkody
przez Zamawiającego. W przypadku poniesienia kosztów usuwania szkody w walucie obcej,
wysokość odszkodowania będzie przeliczana na złote polskie według średniego kursu NBP z dnia
poniesienia tych kosztów.
2.7.8. W granicach odpowiedzialności ubezpieczyciela i z zachowaniem pozostałych postanowień umowy,
odszkodowania będą wypłacane w pełnej wysokości kosztów usunięcia szkody, w tym także między
innymi
kosztów
czyszczenia,
osuszania,
malowania,
bez
jakichkolwiek
potrąceń
ze względu na wiek, stopień umorzenia (amortyzacji), czy też technicznego, faktycznego zużycia.
2.7.9. W przypadku, gdy Zamawiający dokonuje likwidacji szkody za pomocą firmy zewnętrznej wyłonionej
w postępowaniu publicznym, ubezpieczyciel uzna wybraną w tym trybie firmę zewnętrzną oraz jej
warunki finansowe (stawki). W pozostałych przypadkach ubezpieczyciel może przedstawione koszty
zweryfikować do średnich cen osiąganych na rynku.
2.7.10. W przypadku wykorzystania do likwidacji szkody przez Zamawiającego posiadanych części
w magazynach, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za wykorzystanie takich części w wysokości
odpowiadającej wartości ewidencyjnej wykorzystanych części.
2.7.11. W przypadku szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu
(dewastacji), ubezpieczyciel zwróci koszty naprawy uszkodzeń dachów, stropów, ścian, podłóg,
drzwi, zamków, okien, żaluzji, krat zabezpieczających, a także koszty wymiany zamków
w drzwiach po utracie kluczy oraz koszty związane z utratą kluczy do lokalu przeznaczonych
do zabezpieczenia mienia.
2.7.12. Ubezpieczyciel przedstawi każdorazowo Zamawiającemu w decyzji kończącej postępowanie
likwidacyjne, argumentację uzasadniającą przyjęte przez ubezpieczyciela stanowisko oraz dołączy
dokumentację na poparcie tego stanowiska. W przypadku wypłaty odszkodowania zostanie
załączona również kalkulacja wyliczenia odszkodowania. Odpisy i kserokopie dokumentów
ubezpieczyciela dla Zamawiającego przygotowywane są na koszt ubezpieczyciela.
2.7.13. Likwidacja szkód spowodowanych przez osoby trzecie, w których Zamawiający jest poszkodowanym,
może
nastąpić
z
umowy
ubezpieczenia
mienia
od
wszystkich
ryzyk.
Decyzja
o sposobie likwidacji takich szkód należy do Zamawiającego. Zamawiający w miarę możliwości
będzie dążył do uzyskania danych sprawcy szkody niezbędnych do zastosowania regresu przez
ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest zobowiązany dążyć do ustalenia odpowiedzialności cywilnej
sprawcy oraz danych jego ubezpieczyciela. Po skutecznym wyegzekwowaniu roszczeń regresowych,
bądź też w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie wszczął albo odstąpił od dochodzenia roszczenia
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regresowego od sprawcy, wypłacone odszkodowanie nie będzie obciążać szkodowości
Zamawiającego.
2.7.14. W przypadku wystąpienia szkody ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do wypowiedzenia umowy, z
zastrzeżeniem zapisów Umowy dotyczących możliwości jej wypowiedzenia z ważnych powodów przez
Ubezpieczyciela z ważnych powodów.
2.8. Ubezpieczenie mienia nabywanego w trakcie okresu ubezpieczenia i aktualizacja sum ubezpieczenia
2.8.1. W I okresie rozliczeniowym:
2.8.1.1. Polisa ubezpieczeniowa uwzględniająca sumy ubezpieczenia podane w SIWZ oraz wysokość
składki na I okres rozliczeniowy, zostanie wystawiona po zawarciu Umowy, nie późnej
niż przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową objęte będą
składniki majątku Zamawiającego według stanu na początek okresu ubezpieczenia.
2.8.1.2. Wartość mienia (sumy ubezpieczenia), ubezpieczonego w systemie sum stałych, zawarta
w SIWZ, zostanie zaktualizowana przez Zamawiającego w terminie do 31 stycznia 2019 r.,
poprzez podanie wartości aktualnych na dzień 31 grudnia 2018 r.
2.8.1.3. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną wzrost wartości mienia ubezpieczonego
w systemie sum stałych, tj. różnicę pomiędzy wysokością sum ubezpieczenia podaną
w SIWZ, a wartością mienia ustaloną ostatecznie przez Zamawiającego.
2.8.1.4. W przypadku, gdy w wyniku aktualizacji dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi powyżej
nastąpi wzrost lub spadek sum ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum
stałych, ubezpieczyciel dokona odpowiedniej korekty składki należnej za I okres
rozliczeniowy.
2.8.1.5. Aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki zostaną potwierdzone stosownym
aneksem do polisy wystawionym do końca 15 lutego 2019 r. Zapłata naliczonej składki
nastąpi w terminie płatności kolejnej raty.
2.8.2. W kolejnych okresach rozliczeniowych:
2.8.2.1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną wzrost wartości mienia ubezpieczonego
w systemie sum stałych, tj. różnicę pomiędzy wysokością sumy ubezpieczenia zawartą
w treści polisy na dany okres rozliczeniowy (wystawionej 14 (czternaście) dni przed
rozpoczęciem okresu rozliczeniowego), a wartością tego mienia zaktualizowaną przez
Zamawiającego na dzień 31 grudnia, w terminie do 31 stycznia danego okresu
rozliczeniowego.
2.8.2.2. W przypadku, gdy w wyniku aktualizacji dokonanej zgodnie z zasadami opisanymi powyżej
nastąpi wzrost lub spadek sum ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w systemie sum
stałych, ubezpieczyciel dokona odpowiedniej korekty składki za dany okres rozliczeniowy.
2.8.2.3. Aktualne sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki zostaną potwierdzone stosownym
aneksem do polisy. Składka będzie płatna w terminach określonych w Umowie.
2.8.3. W każdym okresie rozliczeniowym:
2.8.3.1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową zakupy mienia (nowo
nabyte środki trwałe lub wzrost wartości środków trwałych wskutek modernizacji,
inwestycji itp.). Odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem przyjęcia środka
do ewidencji środków trwałych, z dniem protokolarnego odbioru, bądź też z dniem przejścia
na Zamawiającego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która
z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej.
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2.8.3.2. Wystawienie stosownego aneksu do polisy oraz naliczenie składki z tytułu mienia
przyjętego do ubezpieczenia w trakcie danego okresu rozliczeniowego, nastąpi po upływie
tego okresu, do 15 lutego roku następnego, po uprzednim dokonaniu zgłoszenia przez
Zamawiającego w terminie do 31 stycznia roku następnego, zgodnie z zasadami
określonymi w „klauzuli automatycznego pokrycia i zwiększenia wartości”. Zapłata
naliczonej składki nastąpi w terminie płatności kolejnej raty.
2.9. Postanowienia dodatkowe
2.9.1. Dodatkowo do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały następujące
klauzule szczególne w brzmieniu określonym w niniejszym dokumencie:
Klauzule dodatkowe
1

reprezentantów AR

2

szkód elektrycznych oraz mechanicznych

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

transportowa
akceptacji prac remontowych, budowlanych
składek i rat
warunków i taryf
połączenia, podzielenia
terminu wykonania zobowiązania
wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych
zabezpieczeń
ustalenia okoliczności szkody
zasady proporcji
leeway
odstąpienia od odtworzenia mienia
kosztów dodatkowych
pokrycia zwiększonych kosztów działalności
72 godzin/504 godzin
przewłaszczenia mienia
terroryzmu
sabotażu, strajków, rozruchów i zamieszek
odtworzenia mienia w nowej lokalizacji
ratalna
okresu odpowiedzialności
rzeczoznawców
automatycznego pokrycia i zwiększenia wartości.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym
przyczyny zewnętrzne - do pełnej su
przyczyny wewnętrzne - 200 000 zł
100 000 zł
według treści klauzuli
1 000 000 zł
500 000 zł
500 000 zł
50 000 zł
-

3. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
3.1 Definicje
Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia będą
miały zastosowanie poniższe definicje:
3.1.1. szkoda - szkoda osobowa, szkoda rzeczowa lub czysta strata finansowa, bez względu na źródło
odpowiedzialności (czyn niedozwolony, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania),
3.1.2. szkoda osobowa - szkody (straty i utracone korzyści) powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia, a także szkody, których obowiązek naprawienia wynika z przepisów art. 445,
446 lub 448 kodeksu cywilnego,
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3.1.3. szkoda rzeczowa - straty powstałe wskutek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty rzeczy, obejmujące
wartość rzeczy, a także utracone korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody
nie wyrządzono,
3.1.4. wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie polegające na powstaniu w okresie ubezpieczenia szkody
rzeczowej, osobowej lub czystej straty finansowej. Przyjmuje się że:
3.1.4.1. w razie wątpliwości za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego uznaje się dzień,
w którym stwierdzono zaistnienie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia, uszkodzenia lub
zniszczenia rzeczy,
3.1.4.2. za datę powstania wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę osobową przyjmuje
się dzień, w którym po raz pierwszy zostało stwierdzone badaniem lekarskim uszkodzenie
ciała lub rozstrój zdrowia, jeżeli ustalenie daty powstania wypadku zgodnie z pkt. 3.1.4.1.
rodzi wątpliwości,
3.1.4.3. za datę wypadku ubezpieczeniowego powodującego szkodę seryjną uznaję się chwilę,
w której miał miejsce pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych wynikłych z tej samej
przyczyny, w tym pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych spowodowanych przez
produkty posiadające taką samą wadę,
/w związku z tym, że dla ryzyka OC projektanta systemów IT dopuszczalny jest trigger claims made,
w przypadku ofert uwzględniających takie rozwiązanie w odniesieniu do ryzyka OC projektanta
systemów IT dopuszczalna jest odmienna definicja wypadku ubezpieczeniowego uwzględniająca
modyfikacje wynikające ze zmiany triggera/
3.1.5 czysta strata finansowa - rzeczywiste straty oraz utracone korzyści poniesione przez osobę trzecią,
nie będące szkodą rzeczową lub osobową,
3.1.6 podwykonawca – nie będąca pracownikiem osoba (fizyczna lub prawna) lub jednostka
organizacyjna niemająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną,
której ubezpieczony powierzył wykonanie zleconej pracy, usługi lub czynności, bez względu na
formę prawną zawartej umowy;
3.1.7 pracownik – osoba fizyczna zatrudniona na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o
pracę, powołania, wyboru, mianowania, zawartej przez osobę fizyczną umowy zlecenia, o dzieło lub
innej umowy o podobnym charakterze, osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego,
praktykant, stażysta lub wolontariusz ubezpieczonego oraz osoba fizyczna wykonująca prace
zlecone w ramach działalności gospodarczej (samozatrudnienie);
3.2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia
3.2.1

3.2.2

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu całej
prowadzonej działalności lub posiadanego, użytkowanego, zarządzanego oraz administrowanego
mienia (odpowiedzialność deliktowa). Przedmiotem ubezpieczenia jest także odpowiedzialność
cywilna Zamawiającego za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania
zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody:
3.2.2.1 majątkowe (osobowe i rzeczowe), zarówno w postaci strat (damnum emergens), jak
i utraconych korzyści, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie
wyrządzono (lucrum cessans),
3.2.2.2 niemajątkowe szkody na osobie (krzywdę), obowiązek naprawienia których wynika z art.
445, 446 lub 448 kodeksu cywilnego,
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3.2.3

3.2.2.3 związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, o których mowa w
art. 471 i następnych kodeksu cywilnego.
3.2.2.4 czyste straty finansowe (szkody nie wynikające ze szkód rzeczowych lub osobowych), do
których naprawienia poszkodowanemu (osobie trzeciej) Zamawiający jest zobowiązany w
myśl przepisów prawa.
Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności szkody:
3.2.3.1 wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa,
3.2.3.2 będące następstwem wypadków, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, powstałe w
związku z działaniami lub zaniechaniami, w tym realizacją usług w okresie ubezpieczenia
albo przed początkiem okresu ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń
przez osoby poszkodowane,
3.2.3.3 związane z działalnością biurowo-administracyjną,
3.2.3.4 polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów powierzonych
Zamawiającemu,
3.2.3.5 związane z realizacją zadań własnych oraz zadań zleconych,
3.2.3.6 powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji urządzeń wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji przeciwpożarowych oraz szkody
powstałe na skutek cofnięcia się cieczy z rur systemu kanalizacji
3.2.3.7 powstałe w następstwie wybuchu, przepięć, przeniesienia ognia,
3.2.3.8 wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz
administrowaniem mienia przez Zamawiającego na podstawie tytułu własności lub innego
tytułu prawnego, np. umów leasingu, dzierżawy lub użyczenia albo innych umów o
podobnym charakterze, przez co rozumie się szkody:
3.2.3.8.1 w mieniu, z którego Zamawiający korzystał lub oddał do korzystania
na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, przechowania, leasingu lub
innej umowy o podobnym charakterze, oraz ich następstwa,
3.2.3.8.2 wyrządzone w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem,
administrowaniem mienia lub prowadzeniem działalności z wykorzystaniem
mienia, o którym mowa w punkcie 3.2.3.8,
zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód:
3.2.3.8.3 wynikłych z normalnego zużycia rzeczy,
3.2.3.8.4 związanych z uszkodzeniem, zniszczeniem wartości pieniężnych, papierów
wartościowych, dokumentów, zbiorów archiwalnych i kolekcjonerskich
wszelkiego rodzaju, dzieł sztuki, futer naturalnych,
3.2.3.8.5 związanych z utratą rzeczy niewynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia,
3.2.3.9 powstałe w rzeczach ruchomych, pojazdach samochodowych i motocyklach znajdujących
się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Zamawiającego lub też stanowiących przedmiot
obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych czynności wykonywanych w ramach
usług prowadzonych przez Zamawiającego
3.2.3.10 powstałe w związku z oraz w wyniku prowadzenia prac remontowych, budowlanych,
adaptacyjnych na terenie nieruchomości własnych, posiadanych, użytkowanych,
zarządzanych, administrowanych - prowadzonych przez własnych pracowników
i w ramach prac powierzonych firmom zewnętrznym oraz ich podwykonawcom,
3.2.3.11 wyrządzone poszkodowanym przez podwykonawców Zamawiającego, tj. osoby wykonujące
określone czynności w ramach działalności gospodarczej, z zachowaniem prawa regresu
ubezpieczyciela,
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.3.12 powstałe w mieniu przekazanym w celu obróbki, naprawy lub innych podobnych
czynności, z tym, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód:
3.2.3.12.1 związanych z uszkodzeniem lub zniszczeniem wartości pieniężnych, papierów
wartościowych,
dokumentów,
planów,
zbiorów
archiwalnych
i kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, dzieł sztuki, futer naturalnych,
3.2.3.12.2 związanych z utratą rzeczy nie wynikającą z jej uszkodzenia lub zniszczenia,
3.2.3.12.3 wynikłych z normalnego zużycia rzeczy,
3.2.3.13 powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez
Zamawiającego, z tym, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w:
3.2.3.13.1 papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych
i kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, dziełach sztuki, futrach naturalnych,
3.2.3.14 powstałe w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska
substancjami szkodliwymi, w tym wskutek stopniowego zanieczyszczenia powietrza, wody,
gruntów; terminy przedawnienia zgodne z kodeksem cywilnym. Zakresem ubezpieczenie
nie jest objęta odpowiedzialność wynikająca z Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku
naturalnemu,
3.2.3.15 wyrządzone
przez
pojazdy
nie
podlegające
obowiązkowemu
ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej,
3.2.3.16 powstałe w związku z organizowaniem imprez nie mających charakteru imprezy masowej
podlegającej
obowiązkowemu
ubezpieczeniu
odpowiedzialności
cywilnej,
zakres
ubezpieczenia nie obejmuje szkód powstałych w następstwie pokazów sztucznych ogni,
fajerwerków, z zastrzeżeniem powierzenia ich wykonania profesjonalnemu wykonawcy, z
zachowaniem przez ubezpieczyciela prawa regresu,
3.2.3.17 powstałe w związku z żywieniem na organizowanych imprezach, w tym spowodowane
chorobami pokarmowymi,
3.2.3.18 powstałe w pojazdach mechanicznych stanowiących własność osób zatrudnionych przez
Zamawiającego lub ich osób bliskich, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia,
Zakres ubezpieczenia obejmuje również odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa
wypadków przy pracy w rozumieniu ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2018 r.,
poz. 1376 ze zmianami), wyrządzone pracownikom Zamawiającego.
Ponadto, ponad sumę ubezpieczenia ubezpieczyciel ponosi koszty sądowe oraz koszty zastępstwa
procesowego (ochrona prawna), a także koszty obrony w postępowaniu karnym, nawet
w przypadku braku odpowiedzialności Zamawiającego za szkodę. Ponadto ubezpieczyciel pokryje
koszty wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych, należności biegłych i świadków, i inne koszty
ustalenia wysokości szkody, i zakresu odpowiedzialności Zamawiającego oraz koszty podróży z tym
związane, które nie powstaną bezpośrednio po stronie ubezpieczyciela - do limitu 50 000 zł
(pięćdziesiąt tysięcy złotych) ponad sumę gwarancyjną.
Dodatkowe ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w ogólnych (szczególnych) warunkach
ubezpieczenia dla zakresów ubezpieczenia opisanych w punktach powyżej, wynikające ze
stosowanych przez ubezpieczyciela klauzul, jak i sama treść klauzul, nie mają zastosowania; w
szczególności dotyczy to:
3.2.6.1 szkód wyrządzonych przez pracowników pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających,
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3.2.7

3.2.8

3.2.9

3.2.6.2 szkód spowodowanych osobom bliskim ubezpieczonego oraz pracownikom,
W przypadku, gdy szkoda mieści się w więcej niż jednym zakresie ubezpieczenia, dla którego został
ustanowiony limit odpowiedzialności, wypłata odszkodowania zmniejsza tylko jeden
z limitów ustanowionych dla zakresów ubezpieczenia obejmujących tę szkodę.
Jakiekolwiek ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela związane z koniecznością
kontynuowania ubezpieczeń na niezmienionych warunkach (data początkowa) nie mają
zastosowania.
Z dniem wypłaty odszkodowania na ubezpieczyciela przechodzi roszczenie Zamawiającego
przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę do wysokości wypłaconego odszkodowania.
Zamawiający w miarę możliwości będzie dążył do uzyskania danych sprawcy szkody niezbędnych
do zastosowania regresu przez ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel jest zobowiązany dążyć
do ustalenia odpowiedzialności cywilnej osoby trzeciej oraz danych jej ubezpieczyciela.
Po skutecznym wyegzekwowaniu roszczeń regresowych, bądź też w sytuacji, gdy ubezpieczyciel nie
wszczął albo odstąpił od dochodzenia roszczenia regresowego od sprawcy wypłacone odszkodowanie
nie będzie obciążać szkodowości Zamawiającego.

3.3 Trigger
3.3.1. Zaistnienia szkody (loss occurence), z zastrzeżeniem pkt. 3.3.2.
3.3.2. Dla ryzyka OC projektanta systemów IT preferowany trigger to loss occurrence, jednak dopuszczalny
jest również claims made.
3.4 Zakres terytorialny
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - udzielana ochrona dotyczy wszystkich miejsc na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w których ubezpieczony prowadzi działalność, bez potrzeby odrębnego zgłaszania
zmian.
W odniesieniu do szkód, które mogą być wyrządzone podczas zagranicznych podróży służbowych zakres
terytorialny obejmuje cały świat.
3.5 Suma gwarancyjna
3.5.1

3.5.2

Dla odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem mienia lub
prowadzoną działalnością suma gwarancyjna wynosi 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym.
Zastrzega się, że w odniesieniu do poniższego zakresu ubezpieczenia będą miały zastosowanie
dodatkowe limity odpowiedzialności:

Ryzyko
3.5.2.1
3.5.2.2

OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym lub w związku
z zanieczyszczeniem środowiska substancjami szkodliwymi
OC za czyste straty finansowe, w tym szkody związane
z niewykonaniem, bądź nieterminowym wykonaniem umów

3.5.2.3

OC pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy

3.5.2.4

OC za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych stanowiących
własność osób zatrudnionych przez Zamawiającego lub ich osób

Podlimit sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym
1 000 000 zł
500 000 zł
1 000 000 zł
50 000 zł
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3.5.2.5

3.5.2.6

3.5.2.7

3.5.2.8

bliskich, bez względu na podstawę prawną zatrudnienia
OC za szkody powstałe w rzeczach ruchomych, znajdujących się w
pieczy, pod dozorem lub kontrolą Zamawiającego lub też stanowiących
przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu lub innych
czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez
Zamawiającego
OC za szkody powstałe w pojazdach samochodowych i motocyklach,
znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Zamawiającego
lub też stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu
lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych
przez Zamawiającego
OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem,
użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem mienia przez
Zamawiającego na podstawie tytułu własności lub innego tytułu
prawnego, np. umów leasingu, dzierżawy lub użyczenia albo innych
umów o podobnym charakterze,
OC za szkody polegające na utracie, zaginięciu lub zniszczeniu
dokumentów powierzonych Zamawiającemu,

1 000 000 zł

100 000 zł

1 000 000 zł

100 000,00 zł

3.6 Ograniczenia wypłaty odszkodowania
3.6.1
3.6.2
3.6.3
3.6.4

Dla szkód rzeczowych: podstawowa franszyza redukcyjna - 500 zł, franszyza integralna i udział
własny - zniesione.
Dla czystych strat finansowych: franszyza redukcyjna – 5000 zł
Dla szkód osobowych: franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny - zniesione.
Dla szkód powstałych w środowisku naturalnym lub w związku z zanieczyszczeniem środowiska
substancjami szkodliwymi: franszyza redukcyjna 10 % wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł

3.7 Postanowienia dodatkowe
Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie klauzule w brzmieniu
określonym w sekcji E niniejszej SIWZ:
Klauzule dodatkowe
1.
2.
3.
4
5
6
7.
8.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym

reprezentantów OC
składek i rat
połączenia, podzielenia
terminu wykonania zobowiązania
ustalenia okoliczności szkody
kosztów dodatkowych
ratalna
rzeczoznawców

SEKCJA D
CZĘŚĆ NR 2 ZAMÓWIENIA
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Przedmiotem zamówienia Części nr 2 są ubezpieczenia komunikacyjne:

według treści klauzuli
-
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1.1.1. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
(dalej zwanym ubezpieczeniem OC) oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w ruchu zagranicznym w krajach
przy wjeździe, do których wymagane jest posiadanie certyfikatu „Zielonej Karty” (dalej zwanym
ubezpieczeniem Zielona Karta);
1.1.2. ubezpieczenie Auto - Casco (dalej zwanym ubezpieczeniem AC);
1.1.3. ubezpieczenie Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów (dalej zwanym
ubezpieczeniem NNW);
1.1.4. ubezpieczenie Assistance w ruchu drogowym (dalej zwanym ubezpieczeniem ASS).
1.2. W ramach ubezpieczeń wymienionych w pkt 1.1 Ubezpieczającym będzie Zamawiający.
1.3. Warunki ubezpieczeniowe będą niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy.
1.4. Warunki Umowy mają zastosowanie zarówno dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego
w chwili zawarcia Umowy jak i pojazdów nabytych i zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie
obowiązywania Umowy. Pod pojęciem pojazdów Zamawiającego należy rozumieć pojazdy stanowiące
własność Zamawiającego lub będące w jego użytkowaniu w ramach umów leasingu, dzierżawy,
użyczenia lub innego tytułu prawnego, o ile ponosi on ryzyko ich przypadkowej utraty, zniszczenia lub
uszkodzenia.
1.5. Postanowienia ogólne mają zastosowanie dla wszystkich ubezpieczeń, o których mowa w pkt 1.1.
powyżej.
1.6. Umowa zostanie zawarta na okres od 18 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r., który będzie
podzielony na III okresy rozliczeniowe:
1.3.1 pierwszy okres rozliczeniowy - od 18 grudnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.,
1.3.2 drugi okres rozliczeniowy - od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
1.3.3 trzeci okres rozliczeniowy - od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021 r .
1.7. Z zastrzeżeniem pkt 1.8 oraz 1.9 poniżej, okresy ubezpieczenia pojazdów wynoszą 12 miesięcy.
1.8. Nie uchybiając postanowieniom z pkt 1.9 i 1.10 poniżej, w trakcie I, II, III okresu rozliczeniowego
przyjmuje się, że pojazdy ubezpieczane będą na bazie stałych okresów ubezpieczenia, przez co rozumie
się przyjęcie tej samej daty kończącej okres ubezpieczenia dla wszystkich pojazdów ubezpieczanych
przez Zamawiającego, w tym pojazdów dołączanych (nabywanych) do Umowy w trakcie jej trwania,
z uwzględnieniem poniższych zasad:
1.8.1. dla pojazdów ubezpieczanych w I okresie rozliczeniowym, datą kończącą okres ubezpieczenia
jest 31 grudzień 2019 r.;
1.8.2. dla pojazdów ubezpieczanych w II okresie rozliczeniowym, datą kończącą okres ubezpieczenia
jest 31 grudzień 2020 r.;
1.8.3. dla pojazdów ubezpieczanych w III okresie rozliczeniowym, datą kończącą okres ubezpieczenia
jest 31 grudzień 2021 r. Postanowienia z pkt 1.8.3. nie mają zastosowania dla umów
obowiązkowego ubezpieczenia OC, których 12 miesięczny okres ubezpieczenia rozpoczął się po
dniu 1 stycznia 2020 r.
1.9. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w obowiązkowych ubezpieczeniach OC następuje na
warunkach przewidzianych w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym
Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
1.10. Wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach dobrowolnych następuje:
1.10.1. z upływem okresu ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
1.10.2. z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzież pojazdu w odniesieniu do
pojazdu dotkniętego tego rodzaju szkodą;
1.10.3. z dniem wyrejestrowania pojazdu i w odniesieniu do tego pojazdu;
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1.10.4. nie uchybiając treści „Klauzuli wykupienia pojazdu z leasingu przez Zamawiającego” w ramach
ubezpieczeń dobrowolnych - z chwilą przeniesienia własności pojazdu w odniesieniu do tego
pojazdu, jeżeli nie dokonano przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia na
nabywcę i Wykonawca nie wyraził zgody na przeniesienie praw i obowiązków z umowy
ubezpieczenia;
1.10.5. w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
1.11. Zasady płatności składki:
1.11.1. I rata składki lub składka jednorazowa będą płatne w terminie 30 dni liczonego od dnia
będącego początkiem okresu ubezpieczenia wskazanego w dokumencie ubezpieczenia;
1.11.2. dla pojazdów Zamawiającego, dla których 12 miesięczny okres ubezpieczenia rozpoczyna
się z początkiem pierwszego dnia każdego okresu rozliczeniowego składka będzie płatna
w 4 ratach;
1.11.3. dla pojazdów będących w posiadaniu Zamawiającego w dniu zawarcia Umowy, dla których
12 miesięczny okres ubezpieczenia rozpocznie się w I okresie rozliczeniowym po 18
grudnia 2018 r., składka w I okresie rozliczeniowym będzie płatna na zasadach opisanych
w pkt 1.11.4 poniżej;
1.11.4. dla pojazdów nabywanych przez Zamawiającego w trakcie trwania Umowy i zgłoszonych do
ubezpieczenia w ramach umowy pierwszy raz po rozpoczęciu danego okresu rozliczeniowego:
1.11.4.1. w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych - składka będzie płatna jednorazowo;
1.11.4.2. w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC:
1.11.4.2.1. dla pojazdów nabywanych w I oraz II okresie rozliczeniowym, składka
będzie płatana w II ratach. I rata składki będzie płatna za okres od dnia
przyjęcia pojazdu do ubezpieczenia do końca okresu rozliczeniowego,
w którym pojazd został pierwszy raz przyjęty do ubezpieczenia w
ramach Umowy. II rata składki ubezpieczeniowej jest obliczana od
pierwszego dnia po zakończeniu obowiązywania okresu rozliczeniowego,
w którym dany pojazd został przyjęty do ubezpieczenia do końca dnia
obowiązywania umowy ubezpieczenia OC zawartej dla danego pojazdu.
Wysokość drugiej raty składki stanowi różnice pomiędzy wysokością
składki rocznej, a pierwszej raty składki. II rata składki zostanie
anulowana
w
przypadku
kontynuacji
przez
Zamawiającego
obowiązkowego ubezpieczenia OC w ramach Umowy na kolejny
12 miesięczny okres ubezpieczenia;
1.11.4.2.2. dla pojazdów nabywanych w III okresie rozliczeniowym składka będzie
płatana jednorazowo za pełny 12 miesięczny okres ubezpieczenia.
1.12. Ubezpieczyciel nie będzie stosował składek minimalnych.
1.13. Zamawiający zwolniony jest z obowiązku zachowania niezmienności stanu faktycznego
po zaistnieniu szkody jeżeli:
1.13.1. zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie lub
zmniejszenia szkody,
1.13.2. wymagają tego względy bezpieczeństwa,
1.13.3. jest to obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, zawartych umów, regulaminów wewnętrznych.
1.14. Ubezpieczyciel wyznaczy osoby do obsługi Zamawiającego ze wskazaniem wszelkich, niezbędnych
danych kontaktowych, w tym opiekunów w zakresie likwidacji szkód.
1.15. Do ryzyk ujętych w niniejszym SIWZ będą miały zastosowanie następujące klauzule dodatkowe:
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Klauzule dodatkowe
klauzula niedopełnienia obowiązków umownych w ubezpieczeniach dobrowolnych
klauzula warunków i taryf
klauzula terminu wykonania zobowiązania
klauzula ratalna
klauzula składek i rat
klauzula ustalenia okoliczności szkody
klauzula okresu odpowiedzialności
klauzula wykupienia pojazdu z leasingu przez ubezpieczającego / przeniesienia
własności pojazdu na rzecz firmy leasingowej
klauzula zniesienia regresu
klauzula przewłaszczenia mienia
klauzula składek i rat
klauzula pierwszeństwa warunków korzystniejszych
klauzula osób upoważnionych do korzystania z pojazdu
klauzula oddalenia się kierującego z miejsca zdarzenia
klauzula połączenia, podzielenia

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie rozliczeniowym
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

2. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO + DOBROWOLNE
UBEZPIECZENIE OC POSIADACZA POJAZDU MECHANICZNEGO TZW. „ZIELONA KARTA”.
2.1. Pozafinansowe warunki ubezpieczeniowe - zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r.
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 473).
2.2. Składka - Ubezpieczyciel poda składki ryczałtowe dla wszystkich pojazdów za 12 miesięczny okres
ubezpieczenia. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność składek przez cały okres obowiązywania
Umowy. Zmiana sum gwarancyjnych, zakresu i zasad ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych spowodowana zmianą przepisów na podstawie ww. Ustawy oraz innych przepisów
prawa będzie miała zastosowanie do ubezpieczeń pojazdów zawartych na podstawie niniejszego
postępowania przetargowego bez możliwości rekalkulacji i/lub zmiany składki ubezpieczeniowej
w trakcie realizacji zamówienia.
2.3. Zielona Karta - Zielone Karty będą na wniosek Zamawiającego wystawiane bezskładkowo.

3. UBEZPIECZENIE AUTO CASCO
3.1. Ubezpieczony: Ubezpieczonym jest każdy podmiot będący właścicielem przedmiotu ubezpieczenia
objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy, w tym w szczególności Zamawiający, o ile jest
właścicielem przedmiotu ubezpieczenia.
3.2. Przedmiot ubezpieczenia:
3.2.1. Pojazdy zarejestrowane w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz pojazdy
niezarejestrowane, lecz podlegające rejestracji w rozumieniu ustawy Prawo o ruchu
drogowym, w przypadku, gdy Zamawiający ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę na
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terytorium RP oraz inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem i zasilane
własnym źródłem energii, bez względu na ich wiek oraz wartość.
3.2.2. Przedmiotem ubezpieczenia jest również wyposażenie zamontowane w pojeździe (w tym
zamontowane, dodatkowe wyposażenie pojazdu). Warunkiem objęcia ochroną wyposażenia
jest ujęcie wartości wyposażenia pojazdu w sumie ubezpieczenia pojazdu bez konieczności
wskazywania rodzaju wyposażenia we wniosku ubezpieczeniowym. Pod pojęciem
wyposażenia rozumie się wyposażenie fabryczne lub wyposażenie zamontowane przy
nabyciu pojazdu lub po jego nabyciu. Należą do niego m.in.:

sprzęt i urządzenia służące do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą;

sprzęt i urządzenia służące bezpieczeństwu jazdy;

radia, odtwarzacze audio, radioodtwarzacze, rejestratory obrazu;

głośniki i kolumny głośnikowe;

anteny zewnętrzne i wewnętrzne;

spoilery i nakładki;

haki holownicze;

foteliki do przewożenia dzieci;

zestawy głośnomówiące, radiotelefony, systemy GPS i CB - Radia;

instalacje gazowe;

sprzęt specjalistyczny wykorzystywany w działalności Zamawiającego, o ile jest
zamontowany na stałe w pojeździe.
3.3. Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe:
3.3.1. Za zabezpieczenia przeciwkradzieżowe uznaje się urządzenia lub systemy zamontowane
w pojeździe zabezpieczające pojazd przed kradzieżą. Urządzenie lub system może być
zamontowane w pojeździe zarówno na etapie produkcji jak i po zakończeniu procesu
produkcyjnego. W przypadku montażu urządzenia lub systemu po zakończeniu procesu
produkcyjnego wymaga się by montaż był dokonywany przez podmiot profesjonalnie
trudniący się montażem urządzeń / systemów zabezpieczeń przed kradzieżą. Ubezpieczyciel
uznaje między innymi następujące urządzenia / systemy:

immobiliser;

auto-alarm;

blokadę skrzyni biegów;

dodatkową blokadę kierownicy;

GPS (system lokalizacji pojazdu).
3.3.2. Z zastrzeżeniem pkt 3.3.4. poniżej Ubezpieczyciel akceptuje dotychczasowe zabezpieczenia
przeciwkradzieżowe, w które są wyposażone pojazdy Zamawiającego.
3.3.3. Z zastrzeżeniem pkt 3.3.4. dla pojazdów nabywanych przez Zamawiającego i dołączanych do
Umowy
mają
zastosowanie
następujące
warunki
dotyczące
zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych:

dla pojazdów osobowych o wartości brutto do 100 000 zł oraz dla pozostałych bez
względu na ich wartość w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia wprowadza się wymóg
posiadania jednego zabezpieczenia przeciwkradzieżowego;
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dla pojazdów osobowych o wartości powyżej 100 000 zł brutto w dniu zawarcia umowy
ubezpieczenia,
wprowadza
się
wymóg
posiadania
dwóch
zabezpieczeń
przeciwkradzieżowych.
3.3.4. Wymóg posiadania zabezpieczeń przeciwkradzieżowych nie dotyczy: przyczep, naczep,
ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych, maszyn, urządzeń rolniczych, pojazdów
specjalnych, motocykli.
3.4. Zakres ubezpieczenia:
3.4.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie te szkody, które nie zostały wyłączone
w warunkach ubezpieczeniowych (system all risk). Minimalny zakres ochrony
ubezpieczeniowej obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu, zniszczeniu
przedmiotu ubezpieczenia wskutek:

zderzenia się z osobami, zwierzętami lub przedmiotami (w tym pojazdami) z zewnątrz
pojazdu;

uszkodzenia (w tym graffiti) przez osoby trzecie;

uszkodzenia przez zwierzęta;

zassania wody przez silnik – z wyłączeniem rażącego niedbalstwa;

powodzi, zatopienia pojazdu, bezpośredniego lub pośredniego uderzenia pioruna,
pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, osuwania się ziemi lub zapadania się ziemi,
upadku statku powietrznego, lawiny, trzęsienia ziemi, dymu i sadzy, huku
ponaddźwiękowego, szadzi, huraganu lub przewrócenia się / upadku / uderzenia
drzew lub ich części (np. gałęzi, konarów), masztów, kominów, innych przedmiotów,
urządzeń, budowli – do zdarzeń, o których mowa w niniejszym pkt mają zastosowanie
definicje z Sekcji C, Część 1 zamówienia, pkt 2.1;

nagłego działanie czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz lub wewnątrz
pojazdu;

zatopienia się pojazdu;

przesunięcia się ładunku przewożonego w pojeździe;

zachowania, reakcji osoby, której konieczne było przewiezienie do placówki medycznej
/ szpitalnej w celu udzielenia pomocy;

wjechania przez pojazd w nierówność, ubytek na drodze (tzw. dziura);

samoczynnego otwarcia pokrywy silnika, bagażnika, drzwi – z wyłączeniem rażącego
niedbalstwa;

niezabezpieczenia lub nienależytego zabezpieczenia pojazdu lub lewarka podczas
podnoszenia pojazdu;

wjechania za wysokim pojazdem do parkingu podziemnego lub pod most, wiadukt;

zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego jego użycia (zabór pojazdu w celu jego
krótkotrwałego użycia jest rozumiany zgodnie z obowiązującym polskim Kodeksem
Karnym);

niezastosowania się kierującego do sygnalizacji drogowej oraz znaków, oznaczeń
drogowych, w tym naruszenie przepisów o dozwolonej prędkości;

prowadzenia akcji ratowniczej.
3.4.2. Ponadto z ochrony ubezpieczeniowej nie mogą być wyłączone następujące szkody:
3.4.2.1. szkody powstałe wskutek kradzieży przedmiotu ubezpieczenia tj. czyn zabroniony
wypełniający znamiona z art. 278 - 282 Kodeksu karnego. Jakiekolwiek
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postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela za
szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia albo
zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, w przypadku gdy:
3.4.2.1.1.
po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub
pasażerów, nie zabezpieczono z należytą starannością dowodu
rejestracyjnego lub karty pojazdu lub kluczyka (sterownika) służącego
do otwarcia lub uruchomienia pojazdu lub uruchomienia urządzeń
zabezpieczających pojazd przed kradzieżą;
3.4.2.1.2.
po opuszczeniu pojazdu i pozostawieniu go bez nadzoru kierowcy lub
pasażerów nie zabezpieczono pojazdu w sposób przewidziany w jego
konstrukcji i nie uruchomiono urządzeń zabezpieczających pojazd
przed kradzieżą;
nie będą miały zastosowania, jeżeli spełnienie tych warunków było uniemożliwione
uprzednim użyciem przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia, albo
doprowadzeniem do stanu nieprzytomności, lub bezbronności, a także gdy po
opuszczeniu pojazdu, kierujący znajduje się w odległości od pojazdu umożliwiającej
mu osobisty nadzór nad pojazdem, lub jeżeli pojazd w chwili kradzieży znajdował
się w pomieszczeniu zamkniętym. Pod pojęciem pomieszczenia zamkniętego należy
rozumieć pomieszczenie zamknięte na co najmniej jeden atestowany zamek
wielozastawkowy lub jedną atestowaną kłódkę wielozastawkową lub pomieszczenie
zamknięte
z
wykorzystaniem
atestowanego
systemu
zamykania
elektromechanicznego.
3.4.2.2. szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez osobę, która w chwili
zdarzenia nie posiadała stosownych uprawnień do kierowania pojazdem, o ile brak
tych uprawnień
nie miał wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie jej
rozmiarów- nie dotyczy sytuacji, w których kierujący nie utracił uprawnień z
powodu przekroczenia dopuszczalnej liczby pkt karnych lub za jazdę pod wpływem
alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
3.4.2.3. szkody powstałe podczas kierowania pojazdem nieposiadającym ważnego badania
technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody
lub zwiększenie jej rozmiarów;
3.4.2.4. szkody powstałe podczas użytkowania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem, o ile
nie miało wpływu na powstanie szkody lub zwiększenie jej rozmiarów.
3.5. Koszty dodatkowe:
3.5.1. Ubezpieczyciel pokrywa koszty dodatkowe, o których mowa w pkt 3.5 bez względu na
rodzaj ubezpieczonego pojazdu.
3.5.2. Niezależnie od wypłaconego odszkodowania, ponad sumę ubezpieczenia Ubezpieczyciel
pokryje koszty wynikłe z zastosowania dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te
były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.
3.5.3. W przypadku zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego, Ubezpieczyciel pokryje, bez względu
na rodzaj pojazdu (w tym także jego dopuszczalną masę całkowitą), uzasadnione
okolicznościami wypadku ubezpieczeniowego:
3.5.3.1.
udokumentowane koszty holowania / transportu pojazdu do miejsca naprawy
pojazdu, miejsca postoju pojazdu, w tym: dojazd holownika do miejsca
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zdarzenia, czynności przygotowujące
holowanie / transport, czynność
holowania / transportu, czynności kończące holowanie / transport, powrót
holownika do bazy po zakończonym holowaniu/ transporcie;
3.5.3.2.
udokumentowane koszty parkowania, zabezpieczenia pojazdu do czasu
oględzin i sporządzenia protokołu;
Koszty, o których mowa w pkt 3.5.3.1. oraz 3.5.3.2. zostaną pokryte przez Ubezpieczyciela
do wysokości 10% sumy ubezpieczenia. Limit, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest
oddzielny dla każdego z kosztów, o których mowa w pkt 3.5.3.1. oraz w pkt 3.5.3.2.
3.5.4. Dodatkowo, niezależnie od wypłaconego odszkodowania w ramach sumy ubezpieczenia
Ubezpieczyciel pokryje:
3.5.4.1. udokumentowane koszty badania technicznego po naprawie powypadkowej,
pokolizyjnej;
3.5.4.2. udokumentowane koszty wyrobienia tablicy rejestracyjnej uszkodzonej, utraconej
lub zniszczonej na skutek szkody w pojeździe;
3.5.4.3. udokumentowane koszty uzupełnienia płynów eksploatacyjnych (za wyjątkiem
paliwa), w tym koszty zakupu płynów eksploatacyjnych, utraconych na skutek
szkody w pojeździe - limit 500 zł na zdarzenie;
3.5.4.4. udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków, przekodowania modułów
zabezpieczeń antykradzieżowych i/lub wymiany zabezpieczeń antykradzieżowych
w pojeździe, w przypadku utraty, zniszczenia kluczy, urządzeń służących otwarcia
lub uruchomienia pojazdu.
3.6. Suma
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.

ubezpieczenia:
suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela;
sumę ubezpieczenia deklaruje Zamawiający;
sumy ubezpieczenia będą aktualizowane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem każdego
okresu rozliczeniowego;
3.6.4. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo zweryfikowania sum ubezpieczenia przed zawarciem
ubezpieczenia;
3.6.5. suma ubezpieczenia pojazdu może być powiększona o wartość wyposażenia pojazdu
(w przypadku szkody w wyposażeniu pojazdu, górną granicą odpowiedzialności
Ubezpieczyciela jest suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, na którą składają się
wartość pojazdu + wartość wyposażenia).

3.7

Sposób ustalania wartości pojazdu:
3.7.1 dla pojazdów fabrycznie nowych wartość jest ustalana na podstawie faktury;
3.7.2 dla pojazdów używanych wartość jest ustalana w oparciu o jeden z systemów wyceny: Info
Ekspert, Eurotax, ,Audatex lub DAT. Dla pojazdów, dla których nie można dokonać
wyceny w oparciu o jeden z wyżej wymienionych systemów wyceny, wartość jest ustalana
w oparciu o wycenę zadeklarowaną przez Zamawiającego.

3.8

Podatek VAT a suma ubezpieczenia: pojazdy Zamawiającego mogą być ubezpieczane wg.
wartości netto (tj. bez VAT 100% lub bez VAT 50%) lub wg wartości brutto (tj. z VAT 100%).
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3.9

Niedoubezpieczenie / nadubezpieczenie: Ubezpieczyciel uznaje sumy ubezpieczenia podane
przez Ubezpieczającego i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w postaci niedoubezpieczenia
i nadubezpieczenia i stosował zasady proporcji.

3.10 Gwarancja sumy ubezpieczenia: suma ubezpieczenia jest gwarantowana dla wszystkich
pojazdów bez względu na ich wiek i oraz rodzaj przez okres obowiązywania umowy ubezpieczenia,
co oznacza, że wartość pojazdu dla celów ubezpieczeniowych jest stała w trakcie trwania każdego
okresu ubezpieczenia (okresu rozliczeniowego) i równa przyjętej do ubezpieczenia (w szczególności
nie stosuje się ograniczeń związanych z przebiegiem, uszkodzeniem pojazdu). Gwarantowana
suma ubezpieczenia ma zastosowanie zarówno do szkód całkowitych jak i szkód powstałych
wskutek kradzieży.
3.11 Konsumpcja sumy ubezpieczenia po szkodzie: wypłata odszkodowania po szkodzie częściowej
nie powoduje konsumpcji sumy ubezpieczenia.
3.12 Doubezpieczenie: Ubezpieczyciel wyraża zgodę na doubezpieczenie pojazdu i wyposażenia
w trakcie okresu ubezpieczenia.
3.13 Uwaga do sum ubezpieczenia dla pojazdów w wykazie: podane w wykazie pojazdów sumy
ubezpieczenia są wartościami wynikającymi z aktualnych polis ubezpieczeniowych i będą
podlegały przeszacowaniu na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia.
3.14 Zakres terytorialny: RP i Europa z wyłączeniem ryzyka kradzieży na terytorium Rosji, Ukrainy,
Białorusi i Mołdawii.
3.15 Franszyzy/udział własny: nie
i redukcyjnej w każdej szkodzie.

stosuje

się

udziału

własnego

oraz

franszyzy

integralnej

3.16 Stawka: Ubezpieczyciel poda stawki wyrażone w % dla wszystkich pojazdów objętych Umową za
12 miesięczny okres ubezpieczenia. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność stawek przez cały
okres obowiązywania Umowy.
3.17 Główne zasady likwidacji szkód:
3.17.1 Szkoda całkowita w AC – za szkodę całkowitą w pojeździe uznaje się uszkodzenie pojazdu
w takim zakresie, że koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu, która w
przypadku gwarantowanej sumy ubezpieczenia odpowiada sumie ubezpieczenia określonej
w dokumencie ubezpieczenia obowiązującym na dzień szkody. Koszty naprawy, o których
mowa w niniejszym pkt będą uwzględniały VAT w takim stopniu, w jakim suma
ubezpieczenia pojazdu dotkniętego szkodą
uwzględnia VAT. Do likwidacji szkody
całkowitej mają zastosowanie następujące postanowienia:
3.17.1.1 rozmiar szkody całkowitej zmniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być
przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży. Przy szkodzie
całkowitej, jak również w sytuacji, gdy naprawa byłaby nieuzasadniona
ekonomicznie bądź niemożliwa technologicznie, Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie w wysokości różnicy wynikającej z sumy ubezpieczenia,
a wartością pozostałości;
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3.17.1.2 Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź
odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca w takim
wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności.
Decyzję o możliwości wykorzystania (do dalszego użytku, przeróbki lub
sprzedaży) pozostałości po szkodzie podejmuje Zamawiający;
3.17.1.3 Ubezpieczyciel na wniosek Zamawiającego udzieli pomocy w zbyciu pozostałość
po szkodzie. Jeżeli oferta zakupu pozostałości po szkodzie (wraku),
wystawionych na platformie internetowej przez Wykonawcę będzie niższa od
wartości pozostałości pojazdu po szkodzie, ustalonej w toku likwidacji szkód
przez Ubezpieczyciela i Zamawiający skorzysta z takiej oferty kupna jego
pozostałości po szkodzie, to Ubezpieczyciel dopłaci Zamawiającemu różnicę
pomiędzy wartością pozostałości po szkodzie wycenionej w toku likwidacji szkód,
a wartością, po której Zamawiający sprzedał pozostałości po szkodzie.
Warunkiem dopłaty różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim jest
przedstawienie Ubezpieczycielowi przez Zamawiającego faktury lub umowy
sprzedaży pozostałości po szkodzie. W przypadku podjęcia decyzji przez
Zamawiającego o zagospodarowaniu pozostałości we własnym zakresie lub
zbyciu wraku innemu podmiotowi niż wskazany przez Wykonawcę, wartość
pozostałości będzie określona na poziomie nie niższym niż ustalony wcześniej w
toku likwidacji Szkody.
3.17.2 Szkoda częściowa
3.17.2.1. likwidacja szkody częściowej może być dokonana w wariancie serwisowym (tj.
rozliczenie na podstawie rachunku lub faktury VAT) lub w wariancie
kosztorysowym - wg. wyboru Zamawiającego;
3.17.2.2. szkoda może być rozliczona gotówkowo lub bezgotówkowo - wg. wyboru
Zamawiającego;
3.17.2.3. nie ma zastosowania amortyzacja części, co oznacza, że Ubezpieczyciel wypłaci
odszkodowanie bez potrąceń z tytułu zużycia technicznego elementu pojazdu
dotkniętego szkodą, bez względu na wiek pojazdu oraz bez względu na to, w
jakim elemencie pojazdu miała miejsce szkoda. Za wyjątkiem wariantu
kosztorysowego likwidacji szkód oraz w wariancie serwisowym likwidacji szkód
ogumienia, akumulatora i elementów układu wydechowego;
3.17.2.4. naprawa pojazdów będzie dokonywana w wybranym przez Zamawiającego
warsztacie naprawczym;
3.17.2.5. koszty naprawy w wariancie serwisowym będą ustalane z uwzględnieniem:

cen części oryginalnych ASO (części oznaczone literą „O” tj. części
stosowane do montażu pojazdu produkowane zgodnie ze specyfikacjami
standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta pojazdu danej
marki, rekomendowane przez producenta tego pojazdu i dystrybuowane
w autoryzowanych przez producenta pojazdu punktach sprzedaży) lub
części oryginalnych (części oznaczone literą „Q” tj. części zamienne tej
samej jakości, co komponenty stosowane do montażu pojazdu,
produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi
ustalonymi przez producenta pojazdu danej marki, rekomendowane przez
producenta tego pojazdu i dystrybuowane w autoryzowanych przez
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producenta pojazdu punktach sprzedaży) – w zależności od użytych do
naprawy części;

cen materiałów lakierniczych oraz normaliów określonych zgodnie
z systemami: Audatex, Eurotax lub DAT;

stawek ASO (Autoryzowana Stacja Obsługi), w której uszkodzony pojazd był
naprawiany.
3.17.2.6. koszty naprawy w wariancie kosztorysowym będą ustalane z uwzględnieniem:

cen części porównywalnej jakości (części oznaczone literą „P” tj. części
zamienne, których producent zaświadcza, że są tej samej jakości co części
stosowane do montażu pojazdu danej marki przez jego producenta);

cen materiałów lakierniczych oraz normaliów określonych zgodnie
z systemami: Audatex, Eurotax lub DAT;

uśrednionych stawek ASO, obowiązujących w miejscu zamieszkania lub
siedziby Zamawiającego.
W razie udokumentowania naprawy przez Zamawiającego rachunkami naprawy
lub fakturami VAT, Ubezpieczyciel rozliczy szkodę na zasadach przewidzianych
w pkt 3.17.2.5.
3.17.3 Szkody w wyposażeniu w AC – za szkody w wyposażeniu polegające na zniszczeniu lub
utracie, odszkodowanie będzie wypłacane w wartości kosztu zakupu elementu wyposażenia
tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach.
W przypadku szkody polegającej na uszkodzeniu wyposażenia, odszkodowanie będzie
wypłacane w wartości odpowiadającej kosztom naprawy uszkodzonego elementu
wyposażenia.
3.17.4 Szkoda kradzieżowa w AC – do szkód polegających na kradzieży pojazdu mają
zastosowanie następujące postanowienia:
3.17.4.1 Zamawiający zobowiązany jest przed wypłatą odszkodowania do przeniesienia
prawa własności pojazdu na rzecz Ubezpieczyciela po wyrejestrowaniu tego
pojazdu, a w przypadku gdy pojazd przyjęty do ubezpieczenia obciążony był
należnościami celno-podatkowymi - po uregulowaniu stosownych zobowiązań;
3.17.4.2 jeżeli skradziony pojazd został odzyskany po wypłacie odszkodowania przez
Ubezpieczyciela, prawo własności pojazdu może być przeniesione na
poszkodowanego na warunkach wzajemnie uzgodnionych;
3.17.4.3 jeżeli skradziony pojazd został odzyskany przed wypłatą odszkodowania i jest
uszkodzony,
Ubezpieczyciel
ustala
wysokość
odszkodowania
zgodnie
z pozostałymi postanowieniami pkt 3.17.
3.17.4.4 jeżeli przed utratą pojazdu wskutek kradzieży pojazdu miała miejsce wypłata
odszkodowania z tytułu szkody całkowitej, Ubezpieczyciel ustala wysokość
odszkodowania w kwocie odpowiadającej sumie ubezpieczenia pomniejszonej
o wysokość odszkodowania wypłaconego z tytułu szkody całkowitej;
pomniejszenie to nie ma zastosowania w przypadku gdy:
3.17.4.4.1

na wezwanie Ubezpieczyciela, Zamawiający przedłoży faktury
potwierdzające dokonanie naprawy uszkodzeń pojazdu w zakresie
zgodnym z wcześniejszą szkodą lub
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3.17.4.4.2

po dokonaniu napraw pojazdu w związku z wcześniejszą szkodą
dokonane zostaną przez przedstawiciela Ubezpieczyciela oględziny
pojazdu;

3.18. Podatek VAT a wypłata odszkodowania: wypłata odszkodowań nastąpi w kwocie odpowiadającej
wysokości szkody wraz z VAT, w takim stopniu, w jakim VAT został ujęty w sumie ubezpieczenia.
W przypadku, jeżeli suma ubezpieczenia nie uwzględniała VAT, wówczas odszkodowanie zostanie
wypłacone bez uwzględnienia kwoty VAT.
3.19. Wybrane terminy obligujące Zamawiającego:
3.19.1. zgłoszenie szkody: 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub powzięcia o niej
informacji;
3.19.2. powiadomienie policji (szkoda powstała w okolicznościach uzasadniających popełnienie
przestępstwa): 24h od powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu.
3.20. Wybrane terminy obligujące Ubezpieczyciela:
3.20.1. Ubezpieczyciel dokona oględzin pojazdu po szkodzie w terminie 3 dni roboczych
od zgłoszenia szkody, pod warunkiem, że pojazd znajduje się na terenie RP;
3.20.2. Ubezpieczyciel prześle kalkulację kosztów naprawy w terminie 3 dni roboczych od
dokonania oględzin;
3.20.3. jeżeli kalkulacja kosztów naprawy została dokonana bez udziału Ubezpieczyciela,
Ubezpieczyciel zweryfikuje kalkulację kosztów naprawy w terminie 3 dni roboczych od
chwili jej dostarczenia przez Zamawiającego;
3.20.4. Ubezpieczyciel dokona weryfikacji przesłanych mu faktur w terminie nie dłuższym niż 7
dni.
3.21. Procedura likwidacji szkód komunikacyjnych - znajdują się w sekcji G Część nr 2 Zamówienia

4.

UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
4.1. Ubezpieczony / uprawniony / uposażony:
4.1.1. Ubezpieczony to: Zamawiający oraz nie wskazani imiennie kierowca i pasażerowie
ubezpieczonego pojazdu.
4.1.2. Uprawnionym / uposażonym jest osoba lub osoby upoważnione przez ubezpieczonego do
otrzymania świadczenia na wypadek jego śmierci. w przypadku braku stosownego
upoważnienia za uprawnionych / uposażonych uznaje się wymienione poniżej osoby w
następującej kolejności:
 małżonka,
 dzieci – w przypadku braku małżonka (w częściach równych),
 rodziców – w przypadku braku małżonka i dzieci (w częściach równych),
 inne uprawnione osoby po przeprowadzeniu postępowania spadkowego.
4.2. Przedmiot ubezpieczenia: przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałe w związku z ruchem pojazdu lub w związku z jego używaniem, lub naprawą, lub
w związku z jego pożarem, wybuchem.

58

4.3. Nieszczęśliwy wypadek: zdarzenie niezależne od
woli Ubezpieczonego, mające charakter
zewnętrzny, powstałe w związku z ruchem pojazdu lub używaniem pojazdu lub wybuchem,
eksplozją pojazdu lub naprawą pojazdu w następstwie czego Ubezpieczony doznał uszczerbku na
zdrowiu lub zmarł.
4.4. Zakres ochrony:
4.4.1. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków związane
z:
4.4.1.1. ruchem pojazdu – tj. sytuacja, gdy pojazd porusza się wskutek pracy silnika, albo
wskutek bezwładności. pojęcie to obejmuje również sytuacje związane z:
 wsiadaniem do pojazdu i wysiadaniem z niego;
 bezpośrednio załadowaniem lub rozładowaniem pojazdu;
 zatrzymaniem, postojem pojazdu;
4.4.1.2. używaniem pojazdu w bezpośredniej jego bliskości, do którego zalicza się:
tankowanie paliwa na stacji benzynowej lub mycie i czyszczenie pojazdu lub
otwieranie i zamykanie drzwi lub bramy lub szlabanu do garażu, miejsca
postojowego, parkingu;
4.4.1.3. naprawą (na trasie jazdy oraz poza trasą jazdy na miejscu postojowym);
4.4.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałe wskutek pożaru lub eksplozji pojazdu.
4.4.3. Ubezpieczeniem objęte są również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe podczas
kierowania pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego, o ile stan
techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody.
4.4.4. Brak dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem w chwili zdarzenia nie będzie
skutkował odmową lub ograniczeniem wypłaty odszkodowania, jeżeli osoba kierująca
pojazdem posiadała stosowne uprawnienia w momencie zdarzenia. Brak uprawnień do
kierowania pojazdem może skutkować odmową przyjęcia przez ubezpieczyciela
odpowiedzialności wyłącznie wówczas, jeżeli miało to wpływ na zajście wypadku
ubezpieczeniowego.
4.4.5. Ochrona ubezpieczeniowa ma zastosowanie również, jeżeli zdarzenie miało miejsce poza
droga publiczną.
4.5. Zakres terytorialny - obejmuje RP oraz Europę.
4.6. Składka: Ubezpieczyciel poda zryczałtowaną składkę za 12 miesięczny okres ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność składek przez cały okres obowiązywania Umowy.
4.7. Suma ubezpieczenia- sumy ubezpieczenia dla każdego ubezpieczonego określone są w
następujący sposób:
4.7.1. dla świadczeń z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 10 000,00 zł;
4.7.2. dla świadczeń w przypadku śmierci -10 000,00 zł;
4.7.3. dla pozostałych świadczeń zgodnie z warunkami Ubezpieczyciela.
5.

UBEZPIECZENIE ASSISTANCE
5.1. Ubezpieczony - Zamawiający oraz nie wskazany imiennie kierowca, pasażer ubezpieczonego
pojazdu.
5.2. Zakres terytorialny – obejmuje RP oraz Europę.
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5.3. Ubezpieczenie ASS ma zastosowanie do pojazdów osobowych, przyczep oraz pojazdów ciężarowych
o dmc do 3.5 t.
5.4. Ubezpieczyciel udziela ochrony w ramach ubezpieczenia ASS niezależnie od tego, na jakiego
rodzaju drodze lub w jakim miejscu, w chwili zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
znajdował się ubezpieczony pojazd, o ile droga lub miejsce wystąpienia zdarzenia mieszczą się
w zakresie terytorialnym obowiązywania umowy ubezpieczenia ASS.
5.5. Zakres ochrony obejmuje między innymi sytuacje unieruchomienia ubezpieczonego pojazdu
rozumianego jako brak możliwości użytkowania pojazdu zgodnie z art. 66 Ustawy Prawo o ruchu
drogowym z powodu stanu technicznego, w którym znalazł się pojazd wskutek zdarzeń objętych
ochroną w ramach umowy ubezpieczenia ASS.
5.6. Ubezpieczyciel nie jest uprawniony odmówić wypłaty odszkodowania Zamawiającemu,
w zw. z poniesionymi przez niego wydatkami na pomoc Assistance, zorganizowanej przez
Zamawiającego bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela, jeżeli niepowiadomienie Ubezpieczyciela
wynikało z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub jeżeli zdarzenie objęte ochroną miało
miejsce na autostradzie lub innej drodze, gdzie Zamawiającemu udzieliły pomocy specjalistyczne
służby drogowe, i o ile koszty te zostaną udokumentowane rachunkami lub fakturami VAT wraz
z dowodami ich zapłaty.
5.7. Ubezpieczyciel
udziela
ochrony
ubezpieczeniowej
bez
względu
na
odległość
unieruchomienia pojazdu lub kradzieży pojazdu od miejsca zamieszkania lub siedziby
Ubezpieczonego.
5.8. Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczenia Assistance: występujący z ubezpieczeniem AC za
dodatkową składką: minimalny zakres ochrony obejmuje unieruchomienie pojazdu spowodowane:
wypadkiem pojazdu (m.in.: zetknięcie się z innym przedmiotem, pojazdem, zwierzęciem, osobami
lub wpadnięcie do wody, rowu), działaniem osób trzecich, kradzieżą pojazdu, pożarem lub
wybuchem pojazdu, brakiem paliwa, zatankowaniem niewłaściwego paliwa oraz dodatkowo
unieruchomienie pojazdu spowodowane: awarią pojazdu (unieruchomienie pojazdu z przyczyn
wewnętrznych), brakiem powietrza w oponie/oponach, rozładowaniem akumulatora, zagubieniem
(zniszczeniem, utratą) kluczyka lub innego urządzenia służącego do otwarcia lub uruchomienia
pojazdu, zatrzaśnięciem wewnątrz ubezpieczonego pojazdu kluczyka lub innego urządzenia
służącego do otwarcia pojazdu, zamarznięciem paliwa. Świadczenia Ubezpieczyciela polegają na
organizacji i pokryciu kosztów m.in.:

usprawnienia pojazdu lub jego naprawy na miejscu zdarzenia;

parkingu, na który został odholowany lub przetransportowany pojazd;

holowania lub transportu ubezpieczonego pojazdu w ramach limitu do 400 km do miejsca
wskazanego przez Ubezpieczonego, jeżeli usprawnienie pojazdu lub jego naprawa na miejscu
zdarzenia były niemożliwe;

holowania lub transportu pojazdu poszkodowanego;

dowozu paliwa bez pokrycia kosztów zakupu paliwa;

złomowania pojazdu;

ekspertyzy technicznej;

odbioru naprawionego pojazdu;

kontynuacji podróży / powrotu do miejsca zamieszkania;

wynajmu pojazdu zastępczego (do 7 dni po wypadku oraz kradzieży oraz do 5 dni po awarii). Klasa
wynajmu pojazdu zastępczego jest ekwiwalentna, ale nie wyższa niż klasa C;

zakwaterowania w hotelu;
Suma ubezpieczenia wynosi 15 000 zł
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5.9. Dodatkowe zapisy mające wpływ na zakres ochrony:
5.9.1. ubezpieczeniem objęte są również zdarzenia, do których doszło podczas kierowania
pojazdem nie posiadającym ważnego badania technicznego o ile stan techniczny pojazdu
nie miał wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
5.9.2. brak dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem w chwili zdarzenia nie
skutkuje odmową lub ograniczeniem wypłaty odszkodowania, jeżeli osoba kierująca
pojazdem posiadała stosowne uprawnienia w momencie zdarzenia. Brak uprawnień do
kierowania pojazdem może skutkować odmową przyjęcia przez Ubezpieczyciela
odpowiedzialności
wyłącznie wówczas, jeżeli miało to wpływ na zajście wypadku
ubezpieczeniowego;
5.10. Składka za ubezpieczenie ASS - Ubezpieczyciel poda zryczałtowaną składkę za 12 miesięczny
okres ubezpieczenia. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienność składek przez cały okres
obowiązywania Umowy.
6.

ZASADY PRZYJMOWANIA POJAZDÓW DO UBEZPIECZENIA ORAZ ZMIANY W OBRĘBIE FLOTY
6.1 Zasady przyjmowania pojazdów do ubezpieczenia mają zastosowanie do wszystkich rodzajów
ubezpieczeń z Sekcji D Część nr 2 Zamówienia.
6.2 Zgłoszenie pojazdu do ubezpieczenia może mieć formę elektroniczną (e-mail, faks) i zawiera
następujące informacje o:
6.2.1 Ubezpieczonym - właściciel pojazdu (dokładna nazwa i adres, REGON, NIP);
6.2.2 deklarowanej sumie ubezpieczenia (wraz z informacją czy zawiera VAT i w jakiej części);
6.2.3 okres ubezpieczenia;
6.2.4 ilość posiadanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i ich rodzaj (dotyczy tylko zgłoszenia
do AC);
6.2.5 przebiegu pojazdu (nie dotyczy pojazdów fabrycznie nowych – dotyczy tylko zgłoszenia do
AC);
6.2.6 rodzaju, marce i typie pojazdu oraz następujących indywidualnych cechach pojazdu:

numerze podwozia (VIN);

numerze rejestracyjnym;

roku produkcji;

dacie pierwszej rejestracji;

pojemności skokowa silnika;

ładowności i DMC;

liczba miejsc w pojeździe;

wyposażeniu dodatkowym pojazdu (deklarowana wartość – dotyczy tylko zgłoszenia do
AC).
6.3. Objęcie ochroną pojazdu następują z chwilą zgłoszenia pojazdu do Ubezpieczyciela.
6.4. Ubezpieczyciel odstępuje od oględzin pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia.
6.5. Dla pojazdów, dla których okres ubezpieczenia rozpoczyna z początkiem I lub II, lub III okresu
rozliczeniowego, Ubezpieczyciel wystawi dokumenty ubezpieczeniowe co najmniej 10 dni
kalendarzowych przed rozpoczęciem okresów ubezpieczenia (okresów rozliczeniowych).
W pozostałych przypadkach Ubezpieczyciel zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia
dokumentów ubezpieczeniowych (certyfikaty, polisy, aneksy).
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6.6. Zmiany w obrębie floty Zamawiającego (m.in.: nabycia pojazdów, zbycia pojazdów,
doubezpieczenia, wykupy z leasingu) będą potwierdzane przez Ubezpieczyciela stosownymi
dokumentami ubezpieczeniowymi (tj. certyfikatami lub polisami, lub aneksami do polis).
Sekcja E
Wykaz klauzul dodatkowych
Klauzula reprezentantów AR
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez
ubezpieczającego/ubezpieczonego
oraz
osoby
za
które
ubezpieczający/ubezpieczony
ponosi
odpowiedzialność, za wyjątkiem szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez
Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki ubezpieczającego/ubezpieczonego.
Klauzula reprezentantów OC
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego/ubezpieczonego oraz
osoby za które ubezpieczający/ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, za wyjątkiem szkód wyrządzonych
umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki
ubezpieczającego/ubezpieczonego.
Klauzula szkód elektrycznych oraz mechanicznych (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną
ubezpieczeniową zostają objęte szkody w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych należących lub
użytkowanych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego powstałe w wyniku:
- wyładowania atmosferycznego, w szczególności spowodowane uderzeniem pioruna w sieci elektryczne
i energetyczne (przyczyny zewnętrzne),
- działania energii elektrycznej o niewłaściwych parametrach wywołane innymi przyczynami niż uderzenie
pioruna, np. przepięcia, przetężenia (przyczyny zewnętrzne),
- zwarcia, uszkodzenia izolacji, przegrzania, okopcenia itp. (przyczyny wewnętrzne).
Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową zostają objęte szkody mechaniczne powstałe w wyniku:
- działania człowieka,
- wad produkcyjnych,
- przyczyn eksploatacyjnych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym:
- szkody powstałe w wyniku przyczyny zewnętrznej – do pełnej sumy ubezpieczenia,
- szkody powstałe w wyniku przyczyny wewnętrznej - 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych).

Klauzula transportowa (do ubezpieczenia AR)
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1.
Wykonawca pokryje Szkody w mieniu powstałe w transporcie drogowym w szczególności w celu jego
naprawy, serwisu, obróbki, czyszczenia lub innych czynności oraz szkody powstałe podczas załadunku lub
rozładunku, o ile szkoda powstała w mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową.
2.
Limit odpowiedzialności: 100 000 zł (sto tysięcy złotych) pokrywany w ramach sumy ubezpieczenia
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie rozliczeniowym.
Franszyza redukcyjna – 1000 zł.
Klauzula akceptacji prac remontowych, budowlanych (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że ubezpieczyciel pokryje szkody w ubezpieczonym mieniu, ujętym w ramach sum ubezpieczenia na polisie,
powstałe w związku lub podczas prowadzenia prac, robót związanych z budową bądź montażem,
przebudową, remontem, naprawą, adaptacją lub konserwacją zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio
prowadzone są te prace, roboty, jak i w mieniu nie objętym bezpośrednim zakresem i przedmiotem tych
prac, robót (mienie otaczające). Ubezpieczyciel obejmie ochroną bezpośredni przedmiot określonych
powyżej prac pod warunkiem, iż prace te nie naruszają konstrukcji nośnej budynku, obiektu. Ochroną
ubezpieczeniową objęte są zarówno szkody związane z prowadzeniem prac ziemnych, jak i szkody
w instalacjach podziemnych.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym:
- szkody w przedmiocie remontu, budowy, przebudowy itp. - 100 000 zł (sto tysięcy złotych),
- szkody w pozostałym mieniu - do sumy ubezpieczenia określonej w polisie.
Franszyza redukcyjna – 2000 zł
Klauzula składek i rat (do części 1 i 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
- brak opłaty składki ubezpieczeniowej, bądź którejkolwiek jej raty, pomimo upływu terminu jej płatności,
nie może być podstawą do odstąpienia ubezpieczyciela od umowy ani skutkować brakiem, wygaśnięciem
ochrony
ubezpieczeniowej;
ubezpieczyciel
może
wyznaczyć
kolejny,
minimum
14 (czternasto) dniowy termin do uiszczenia składki bądź jej raty z podaniem sankcji grożącej
w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie,
- wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia, wynikające w szczególności
z konieczności dopłaty składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń, dokonywane będą w systemie
„pro rata” za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej; dla celów rozliczeń niniejszej umowy przyjmuje się,
że rok liczy 365 dni. Niniejsze nie dotyczy rozliczeń dokonywanych zgodnie z warunkami klauzuli
automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości.
Klauzula warunków i taryf (do AR i części 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku
doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjnej, limitów
odpowiedzialności w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy, w tym składki
i stawki, nie mniej korzystne dla ubezpieczającego/ubezpieczonego niż obowiązujące w umowie
ubezpieczenia, o ile wynikają ze złożonej oferty.

(dotyczy tylko ubezpieczeń dobrowolnych)
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Klauzula połączenia, podzielenia (do części 1 i 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
W
przypadku
utworzenia,
połączenia
lub
podzielenia
jednostek
organizacyjnych
ubezpieczającego/ubezpieczonego nowopowstała jednostka organizacyjna wstępuje we wszystkie prawa i
obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, co nie wymaga odrębnej zgody ubezpieczyciela.
W przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej ubezpieczającego/ubezpieczonego, jeśli dotychczas
ubezpieczone mienie przejmuje inna jednostka organizacyjna, ochrona ubezpieczeniowa tego mienia
zostanie udzielona na identycznych warunkach, co nie wymaga odrębnej zgody ubezpieczyciela.
Klauzula terminu wykonania zobowiązania (do części 1 i 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w każdym
przypadku określania w warunkach ubezpieczenia terminu, zapis mówiący o tym terminie zostanie
rozszerzony o frazę: „W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy termin przedłuża się do pierwszego
dnia roboczego jaki następuje po terminie określonym w warunkach”. Nie dotyczy to terminów wskazanych
w dniach roboczych.
Klauzula wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia, ubezpieczyciel oświadcza,
że akceptuje przepisy wewnętrzne ubezpieczającego/ubezpieczonego w zakresie budowy i eksploatacji
urządzeń technicznych, i uznaje je za wystarczające w odniesieniu do warunków umowy ubezpieczenia
zobowiązujących ubezpieczającego/ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów, pod warunkiem, że
nie są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem. W razie wykazania, że ubezpieczający/
ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, ubezpieczyciel nie będzie z tego tytułu
podnosił zarzutów zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź uchylenia się
od odpowiedzialności.
Klauzula zabezpieczeń (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia, ubezpieczyciel oświadcza,
że uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwkradzieżowe oraz przeciwprzepięciowe istniejące
u ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
Klauzula ustalenia okoliczności szkody (do części 1 i 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia, ubezpieczyciel zobowiązuje się,
po otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie lub wypadku ubezpieczeniowym, prowadzić postępowanie
likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością
szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na toczące się w związku ze szkodą inne
postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze.
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Klauzula zasady proporcji (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że wyłącznie
wtedy, gdy suma ubezpieczenia określona w umowie ubezpieczenia według wartości księgowej brutto
w odniesieniu do środków trwałych jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia wynikającej
z faktycznych zapisów w księgach rachunkowych ubezpieczającego/ubezpieczonego na dzień szkody
(niedoubezpieczenie), wysokość ustalonego odszkodowania może zostać zmniejszona w takiej proporcji,
w jakiej suma ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia pozostaje do jego wartości na dzień szkody.
Klauzula Leeway (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych, szczególnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:
Nie stosuje się zasady proporcji jeżeli:
1. Niedoubezpieczenie nie przekracza 30% - różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia
i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody.
2. Wysokość szkody nie przekracza 30% deklarowanej sumy ubezpieczenia mienia ubezpieczonego
w systemie sum stałych, nie więcej jednak niż 500 000 zł.
3. W odniesieniu do szkód całkowitych, gdzie granicą odpowiedzialności ubezpieczyciela jest suma
ubezpieczenia przedmiotu objętego ochroną, a naprawa uszkodzonego mienia jest niewykonalna
lub ekonomicznie nieuzasadniona, co oznacza, ze koszt naprawy, ustalony według przeciętnych cen
towarów i usług, jest wyższy niż przyjęta w umowie suma ubezpieczenia.
4. W odniesieniu do nakładów poniesionych przez ubezpieczającego na ograniczenie szkody w mieniu.
5. W odniesieniu do pozycji mienia oraz kosztów ubezpieczonych na pierwsze ryzyko.
Zasada proporcji nie jest stosowana dla mienia ubezpieczanego według wartości księgowych brutto, pod
warunkiem, że wartość księgowa brutto przedmiotu ubezpieczenia jest zgodna z jego wartością ujętą
w ewidencji środków trwałych.
Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że ubezpieczający/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. W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby
nastąpiła naprawa, zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.
Klauzula kosztów dodatkowych (do części 1 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione koszty, o których mowa poniżej:
Koszty dodatkowe
1

Koszty naprawy, odtworzenia zniszczonych, uszkodzonych zabezpieczeń

2

Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części

Limit na jedno i wszystkie
zdarzenia
w okresie rozliczeniowym
10 000 zł
100 000 zł
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3

niezdatnych do użytku, w tym między innymi koszty:
- wyburzania i odgruzowywania oraz wywozu i utylizacji,
- złomowania, usunięcia rumowiska,
- oszalowania, umocnienia lub wzmocnienia ubezpieczonego mienia,
- usunięcia skażenia, zanieczyszczenia lub zabrudzenia,
- oczyszczenia terenu wokół lokalizacji
o ile wynikają one ze szkody objętej zakresem ubezpieczenia.
Koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy, pod
warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą za którą ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień umowy.

50 000 zł

Jeżeli koszty wymienione powyżej nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach sumy
ubezpieczenia, ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach podanych
dodatkowych limitów odpowiedzialności (overlimit). Jeżeli koszty wymienione powyżej zostaną poniesione
na pisemne polecenie ubezpieczyciela to zostaną one zwrócone w pełnej wysokości, nawet jeśli przekraczają
sumę ubezpieczenia i określone powyżej limity odpowiedzialności.
Klauzula pokrycia zwiększonych kosztów działalności (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły,
że ubezpieczyciel zobowiązany jest pokryć wszelkie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty
działalności poniesione przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu kontynuowania prowadzonej
działalności gospodarczej powstałe na skutek szkody w ubezpieczonym mieniu. Przez te koszty rozumie się
w szczególności:
- koszty usług osób trzecich, w tym koszty transportu zastępczego,
- koszty związane z wynajmem pomieszczeń, urządzeń zastępczych,
- koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia,
- koszty magazynowania ubezpieczonego mienia,
- koszty zatrudnienia, jak i wynagrodzenia dodatkowego personelu,
- koszty zakupu obcych towarów i usług w miejsce własnych.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyżej wymienione koszty w okresie od powstania szkody w mieniu
do czasu przywrócenia technicznej gotowości do prowadzenia działalności w poprzednim zakresie
i miejscu, jednak nie dłuższym niż maksymalny 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.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym: 1 000 000 zł (jeden
milion złotych).
Maksymalny okres odszkodowawczy: 6 (sześć) miesięcy.
Klauzula 72/504 godzin (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że wszelkie
zdarzenia szkodowe powstałe w czasie następujących po sobie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, a dla
ryzyka powodzi 504 (pięciuset czterech) godzin, na skutek jednego zdarzenia losowego objętego ochroną
ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, są traktowane jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do
sumy ubezpieczenia, limitu odpowiedzialności oraz franszyz określonych w umowie ubezpieczenia.
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Klauzula przewłaszczenia mienia (do ubezpieczenia AR i części 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że umowa
ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu, jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło przeniesienie własności
ubezpieczonych przedmiotów na na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawcę), chyba że własność
zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w szczególności nastąpi wydanie przez
Ubezpieczającego przedmiotu ubezpieczenia.
Umowa ubezpieczenia nie ulega rozwiązaniu również
wskutek zwrotnego przejścia własności przedmiotu ubezpieczenia na Ubezpieczającego. Ubezpieczający jest
zobowiązany poinformować o przeniesieniu własności (przewłaszczeniu) Ubezpieczyciela w terminie 7 dni
od dokonania przeniesienia własności (przewłaszczenia). Nie poinformowanie Ubezpieczyciela przez
Ubezpieczającego o fakcie przeniesienia własności (przewłaszczeniu) przedmiotu ubezpieczenia w terminie,
o którym mowa w zdaniu poprzednim nie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy ubezpieczenia /
wygaśnięciem umowy ubezpieczenia / ustaniem ochrony ubezpieczeniowej.

(dotyczy tylko ubezpieczeń dobrowolnych)
Klauzula terroryzmu (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochrona
ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody powstałe wskutek aktów terroru, za które uznaje się
wszelkiego rodzaju działanie zawierające w sobie akty przemocy, bezprawne użycie siły, czyny
niebezpieczne dla życia ludzkiego, zdrowia bądź mienia materialnego, działania mające na celu
wprowadzenie chaosu, dezorganizację życia publicznego; popełniane z powodów politycznych, religijnych,
ideologicznych, socjalnych, społecznych lub podobnych; dokonywane przez osobę, bądź grupę osób
działających samodzielnie lub w imieniu bądź w związku z organizacją, zmierzające do zastraszenia lub
przymuszenia ludności cywilnej, zakłócenia bądź przerwania działalności rządu, państwa, władz,
administracji państwowej.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym: 500 000 zł (pięćset
tysięcy złotych).
Franszyza redukcyjna – 2000 zł
Klauzula sabotażu, strajków, rozruchów i zamieszek (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody powstałe w wyniku sabotażu, strajku, zamieszek
i rozruchów społecznych.
1. Za sabotaż uważa się zamierzoną dezorganizację pracy przez uchylenie się od niej lub wadliwe jej
wykonywanie, uszkadzanie lub niszczenie sprzętu i narzędzi pracy.
2. Za strajk uważa się celową przerwę w pracy grupy pracowników w celu wymuszenia żądań
ekonomicznych, politycznych, społecznych lub socjalnych.
3. Za zamieszki społeczne, uważa się demonstracje oraz akcje wymierzone przeciwko władzy w celu zmiany
istniejącego porządku prawnego, politycznego lub społecznego.
4. Za rozruchy uważa się wszelkie demonstracje, które nie mieszczą się w kategorii zamieszek społecznych.
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Limit odpowiedzialności: na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym: 500 000 zł (pięćset
tysięcy złotych).
Franszyza redukcyjna – 2000 zł
Klauzula odtworzenia mienia w nowej lokalizacji (do ubezpieczenia AR)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia
określonych w SIWZ i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że ubezpieczający/ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o odtworzeniu zniszczonego na skutek szkody
objętej zakresem ubezpieczenia mienia, w dowolnej wybranej przez siebie lokalizacji na terenie RP.
W takim wypadku wypłacone odszkodowanie nie może być wyższe niż ubezpieczyciel wypłaciłby, gdyby
mienie zostało odtworzone w pierwotnej lokalizacji.
Klauzula ratalna (do części 1 i 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że w przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez zakład ubezpieczeń roszczenia
z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do natychmiastowego
uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego odszkodowania nie
zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych dotychczas rat składki, które płatne
będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie ubezpieczenia
Klauzula okresu odpowiedzialności (do ubezpieczenia OC i części 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że okres
ubezpieczenia wskazany w polisie lub innym dokumencie ubezpieczeniowym potwierdzającym ochronę
ubezpieczeniową jest tożsamy z okresem odpowiedzialności Ubezpieczyciela.
Klauzula rzeczoznawców (do części 1 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w
ramach odszkodowania Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców
poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody do limitu 50.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania Umowy. Zatrudnienie rzeczoznawcy wymaga zgody
Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami.
Klauzula wykupienia pojazdu z leasingu przez ubezpieczającego / przeniesienia własności pojazdu
na rzecz firmy leasingowej (do części 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że
w przypadku wykupienia przez Ubezpieczającego (Korzystającego) pojazdu z leasingu lub sprzedaży przez
Ubezpieczającego (Korzystającego) pojazdu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność leasingową umowa
ubezpieczenia nie ulegnie rozwiązaniu, o ile Ubezpieczający (Korzystający) pozostanie dalej użytkownikiem
pojazdu. Do przeniesienia praw i obowiązków z umowy ubezpieczenia w związku z przeniesieniem
własności przedmiotu ubezpieczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie jest wymagana cesja praw
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i obowiązków z umowy ubezpieczenia oraz zgoda Ubezpieczyciela. Ubezpieczający (Korzystający)
poinformuje Ubezpieczyciela o fakcie przeniesienia prawa własności pojazdu w terminie 7 dni roboczych od
daty przeniesienia prawa własności. Nie poinformowanie Ubezpieczyciela we wskazanym terminie
o przeniesieniu własności pojazdów nie może skutkować wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej – dotyczy
ubezpieczeń dobrowolnych).
Klauzula zniesienia regresu (do części 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie
przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia regresowe przeciwko:
a)

pracownikom Ubezpieczającego (tj. osoba fizyczna zatrudniona w przedsiębiorstwie
Ubezpieczającego na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę, powołania, wyboru,
mianowania, zawartej przez osobę fizyczną umowy zlecenia, o dzieło lub innej umowy
o podobnym charakterze, osoba zatrudniona na podstawie kontraktu menadżerskiego,
praktykant, stażysta, lub wolontariusz Ubezpieczonego oraz osoba wykonująca prace zlecone w
ramach działalności gospodarczej),

b)

osobom uprawnionym do korzystania z pojazdów.

Zapisy klauzuli nie dotyczą szkód powstałych w wyniku przestępstwa.
(dotyczy tylko ubezpieczeń dobrowolnych)
Klauzula niedopełnienia obowiązków umownych w ubezpieczeniach dobrowolnych (do części 2
zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły,
że gdziekolwiek w warunkach udzielania ochrony ubezpieczeniowej jest mowa o ograniczeniu lub odmowie
wypłaty odszkodowania jako sankcji za niewypełnienie określonych warunkami obowiązków, sankcję
można zastosować jedynie w takim stopniu, w jakim niespełnienie obowiązków na skutek rażącego
niedbalstwa lub umyślności Ubezpieczającego / Ubezpieczonego miało wpływ na rozmiar szkody.
Klauzula automatycznego pokrycia i zmniejszenia wartości (do ubezpieczenia AR)
1. Ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie z dniem przejścia ryzyka na ubezpieczonego automatyczną
ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte lub wytworzone środki trwałe, a także wzrost wartości
środków trwałych w okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych nakładów inwestycyjnych.
Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną, bez konieczności zgłaszania takiej
zmiany ubezpieczycielowi, nie może przekroczyć 20% wartości pierwotnie zadeklarowanej do
ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym.
2. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad poziom wskazany w pkt 2 powyżej, objęte będzie także
automatyczną ochroną ubezpieczeniową, przy czym ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić
Ubezpieczycielowi taką zmianę w ciągu 90 dni od jej wprowadzenia. Ubezpieczyciel może odmówić
objęcia automatyczną ochroną zwiększenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przy czym
może dokonać tego jedynie z ważnych powodów, jak również w razie istotnej zmiany
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prawdopodobieństwa wypadku. Przyczyny odmowy muszą być w każdym przypadku uzasadnione
przez ubezpieczyciela i przedstawione na piśmie ubezpieczającemu.
3. Składka należna z tytułu objęcia automatyczną ochroną podwyższenia sumy ubezpieczenia,
o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej zostanie naliczona przy zastosowaniu ½ stawki rocznej
i różnicy pomiędzy zaktualizowaną podwyższoną sumą ubezpieczenia, a sumą ubezpieczenia
zadeklarowaną w ubezpieczeniu AR na początek okresu rozliczeniowego. Składka ta wyliczona
zostanie na podstawie stosownego dokumentu rozliczeniowego, który powinien zostać przekazany
Ubezpieczonemu w ciągu 30 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.
4. W przypadku obniżenia sumy ubezpieczenia w stosunku do sumy ubezpieczenia zadeklarowanej
w ubezpieczeniu AR na początek okresu rozliczeniowego, ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu
składki wyliczonego przy zastosowaniu ½ stawki rocznej i różnicy pomiędzy zaktualizowaną
obniżoną sumą ubezpieczenia, a sumą ubezpieczenia zadeklarowaną w ubezpieczeniu AR
na początek okresu rozliczeniowego. Zwrot wyliczony zostanie na podstawie stosownego dokumentu
rozliczeniowego, który powinien zostać przekazany ubezpieczonemu w ciągu 30 dni od zakończenia
okresu rozliczeniowego.

Klauzula osób upoważnionych do korzystania z pojazdu (do części 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niemienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia, w tym
określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ochroną
ubezpieczeniową objęte są zdarzenia powstałe podczas/wskutek użytkowania pojazdu przez osoby
upoważnione do korzystania z pojazdu. Z tym, że za osobę upoważnioną do korzystania z pojazdu rozumie
się osobę użytkującą pojazd za zgodą Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, lub za zgodą innej
uprawnionej przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego osoby – (dotyczy tylko ubezpieczeń dobrowolnych).
Klauzula oddalenia się kierującego z miejsca zdarzenia (do części 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku
i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że
oddalenie się kierującego z miejsca zdarzenia nie może skutkować odmową wypłaty odszkodowania lub
jego zmniejszeniem, jeżeli kierujący oddalił się z miejsca zdarzenia w celu wezwania pomocy (w tym
wezwania policji lub innych służb ratunkowych) lub w celu podjęcia innych działań mających przyczynić
się zmniejszenia rozmiarów szkody lub jej zapobieżenia – (dotyczy tylko ubezpieczeń dobrowolnych)

Klauzula pierwszeństwa warunków korzystniejszych (do części 2 zamówienia)
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że
- w przypadku, jeśli zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczeń są odmienne od warunków wynikających z
Umowy generalnej, wówczas zastosowanie mają te warunki, które według uznania Zamawiającego są
korzystniejsze dla niego
- w przypadku, jeżeli w ramach Umowy generalnej są wewnętrznie sprzeczne postanowienia, zastosowanie
mają te warunki, które według uznania Zamawiającego są korzystniejsze dla niego.

(dotyczy tylko ubezpieczeń dobrowolnych)
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Sekcja F
Wykaz mienia do ubezpieczenia oraz dane dotyczące szkodowości
Wykaz mienia do ubezpieczenia oraz informacje dotyczące ilości szkód oraz wysokości wypłaconych
odszkodowań znajdują się w dodatku nr 1 do załącznika nr 1 do SIWZ.
Sekcja G
Procedury likwidacji szkód
CZĘŚĆ I
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego

1.

2.
3.

4.

5.

1.

2.

§1
Postanowienia ogólne
Zgłoszenie szkody powinno obejmować wszelkie niezbędne informacje do oceny odpowiedzialności
odszkodowawczej Wykonawcy, rozmiaru szkody, okoliczności jej powstania. Zgłoszenie szkody
następuje poprzez przesłanie wypełnionego Druku zgłoszenia szkody, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zgłoszenia Szkody do Wykonawcy będą dokonywane przez
pracowników brokera lub Zamawiającego. Zawiadomienie o szkodzie będzie przesyłane drogą
elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: ………………………………… .
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o
szkodzie lub zdarzeniu mogącym skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty powstania szkody lub
zaistnienia takiego zdarzenia, względnie powzięcia o nich wiadomości.
O kradzieży mienia oraz o szkodzie powstałej w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że
popełniono przestępstwo Zamawiający lub osoba uprawniona do korzystania z mienia zobowiązani są
powiadomić Policję niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin od powzięcia
informacji o zdarzeniu, o ile obowiązek zawiadomienia Policji wynika z warunków ubezpieczenia
Wykonawcy.
Korespondencja pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzona jest za pośrednictwem brokera
lub bezpośrednio, według decyzji Zamawiającego.
§2
Oględziny
Wykonawca dokona oględzin miejsca Szkody w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia
szkody Wykonawcy, chyba że w powyższym terminie został ustalony inny termin przeprowadzenia
oględzin szkody. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w zdaniu
poprzednim, Zamawiający może przystąpić do usuwania skutków szkody. Warunkiem przystąpienia do
naprawy jest wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca szkody oraz uszkodzonego mienia
oraz przygotowanie kalkulacji kosztów naprawy. Przygotowana przez Zamawiającego kalkulacja
naprawy wymaga akceptacji Wykonawcy.
W przypadku ujawnienia nowych okoliczności m.in.: dodatkowe uszkodzenia, zniszczenia mające
wpływ na zwiększenie rozmiaru szkody, Wykonawca dokona dodatkowych oględzin miejsca szkody
w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia Wykonawcy wniosku (informacji) o ujawnieniu
nowych okoliczności; chyba że w powyższym terminie został ustalony inny termin przeprowadzenia
dodatkowych oględzin szkody. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w
zdaniu poprzednim, Zamawiający może przystąpić do usuwania skutków szkody. Warunkiem
przystąpienia do naprawy jest wykonanie dokumentacji fotograficznej miejsca szkody oraz
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3.

uszkodzonego mienia oraz przygotowanie kalkulacji kosztów naprawy. Przygotowana przez
Zamawiającego kalkulacja naprawy wymaga akceptacji Wykonawcy.
W przypadku dokonania oględzin przez Wykonawcę, to on sporządzi Protokół oględzin szkody i
przekaże go Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia wykonania oględzin.

§3
Dokumentacja szkody
Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia szkody
przekazać Zamawiającemu pisemną informację o numerze pod jakim szkoda została zarejestrowana w
systemie Wykonawcy oraz przedstawić wykaz dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
likwidacyjnego. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może zażądać okazania – po dokonaniu analizy
dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego stosownie do wykazu, o którym mowa powyżej –
dodatkowej dokumentacji, w przypadku, gdy jest to niezbędne dla ustalenia odpowiedzialności lub
wysokości szkody.
§5
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują postanowienia umowy ubezpieczenia, ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz obowiązujące przepisy prawa.
2. Osobami kontaktowymi po stronie Wykonawcy będą:
1) …………………………………., tel. …………………………….., e-mail ……………………………….……
2) …………………………………., tel. …………………………….., e-mail: ……………………………….…...
B. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością i posiadanym
mieniem

1.

2.
3.

4.

5.

§1
Postanowienia ogólne
Zgłoszenie szkody powinno obejmować wszelkie niezbędne informacje do oceny odpowiedzialności
odszkodowawczej Wykonawcy, rozmiaru szkody, okoliczności jej powstania. Zgłoszenie szkody
następuje poprzez przesłanie wypełnionego Druku zgłoszenia szkody, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury.
Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, zgłoszenia szkody do Wykonawcy będą dokonywane przez pracowników
brokera lub Zamawiającego. Zawiadomienie o szkodzie będzie przesyłane drogą elektroniczną na
wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: ………………………………… .
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o
szkodzie lub zdarzeniu mogącym skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą Wykonawcy
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od daty powstania szkody lub
zaistnienia takiego zdarzenia, względnie powzięcia o nich wiadomości.
O szkodzie powstałej w okolicznościach uzasadniających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Policję niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 48
godzin od powzięcia informacji o zdarzeniu, o ile obowiązek zawiadomienia Policji wynika z warunków
ubezpieczenia Wykonawcy.
Korespondencja pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzona jest za pośrednictwem brokera
lub bezpośrednio, według decyzji Zamawiającego.

§2
Dokumentacja szkody
Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia szkody
przekazać Zamawiającemu pisemną informację o numerze pod jakim szkoda została zarejestrowana w
systemie Wykonawcy oraz przedstawić wykaz dokumentów niezbędnych ze strony Zamawiającego do
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przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania
Wykonawcy swojego stanowiska co do jego odpowiedzialności cywilnej za szkodę zgłaszaną przez osobę
trzecią. Wykonawca w uzasadnionych przypadkach może zażądać okazania – po dokonaniu analizy
dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego stosownie do wykazu, o którym mowa powyżej –
dodatkowej dokumentacji, w przypadku, gdy jest to niezbędne dla ustalenia odpowiedzialności lub
wysokości szkody.
§3
Postanowienia końcowe
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują postanowienia umowy ubezpieczenia, ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz obowiązujące przepisy prawa.
4. Osobami kontaktowymi po stronie Wykonawcy będą:
1) …………………………………., tel. …………………………….., e-mail ……………………………….……
2) …………………………………., tel. …………………………….., e-mail: ……………………………….…...
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Załącznik nr 1

UNIWERSALNY DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY
Ubezpieczenie

 ubezpieczenie mienia

(zaznaczyć właściwe)

 ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Adresat zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesłać do:
Biuro Likwidacji Szkód FST-Management sp. z o.o.
e-mail: bls@fst.torun.pl fax: +48 56 657 35 29

Ubezpieczający:

Centralny Ośrodek Informatyki
Aleje Jerozolimskie 132-136, 02-305 Warszawa
NIP: 7252036863, Regon: 100999489

Poszkodowany/poszkodowa
ni:
(wypełnić tylko w przypadku gdy
poszkodowanym nie jest
Szpital)

Nazwa banku, nr konta:
Data i godzina szkody:
(zaistnienia/ujawnienia)

Data: ............ /............ /............ Godzina: ............ : ............

Miejsce szkody:
(adres wraz z kodem pocztowym)

Wstępna przyczyna i
okoliczności powstania
szkody:

Przedmiot szkody (z
podaniem uszkodzonych
elementów):
(krótki opis)

Orientacyjna wartość
szkody lub wysokość
roszczenia
poszkodowanego:
Data zawiadomienia
Jednostki Policji/ Straży:

……………………..zł

(nazwa i adres wraz z kodem
pocztowym)

Uwagi
(w tym ewentualnie spodziewane
dalsze działania w związku ze szkodą)

Kontakt w sprawie oględzin

Imię

Nazwisko:

Tel.:
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…………………., …….. / …….. / ……..

Miejscowość i data

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Podpis

CZĘŚĆ II
UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

1.

2.
3.
4.

1.
2.

3.

§1
Postanowienia ogólne
Zgłoszenie szkody powinno obejmować wszelkie niezbędne informacje do oceny odpowiedzialności
odszkodowawczej, rozmiaru szkody, okoliczności jej powstania. Zgłoszenie szkody zawierać będzie
następujące informacje:
1) nazwę Ubezpieczonego;
2) dokładną datę szkody;
3) kontakt do osoby w sprawie ewentualnych oględzin;
4) miejsce szkody;
5) okoliczności zdarzenia;
6) przedmiot szkody;
7) zakres uszkodzeń;
8) szacunkową wartość szkody (o ile będzie możliwa do określenia);
9) numer polisy;
10) dane uszkodzonego pojazdu (numer rej., model, marka);
11) dane uczestnika zdarzenia.
Druk zgłoszenia szkody w pojeździe stanowi załącznik nr 1
Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, zgłoszenia szkód komunikacyjnych do Wykonawcy będą dokonywane
przez pracowników brokera lub Zamawiającego. Zawiadomienie o szkodzie będzie przesyłane drogą
elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail: ………………………………… .
Zgłoszenia szkód z tytułu ubezpieczenia Assistance będą dokonywane poprzez Centrum Alarmowe
Wykonawcy.
Korespondencja pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym prowadzona jest za pośrednictwem brokera
lub bezpośrednio, według decyzji Zamawiającego.
§2
Likwidacja szkód komunikacyjnych (AC)
W przypadku dokonania oględzin przez Wykonawcę, to on sporządzi kalkulację kosztów naprawy i
przekaże w formie elektronicznej na wskazany adres mailowy Zamawiającego w terminie 3 dni
roboczych od dokonania oględzin.
Wykonawca dokona oględzin w miejscu określonym przez Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych
od dnia zgłoszenia szkody Wykonawcy pod warunkiem, że pojazd znajduję się na terytorium RP. W
przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w zdaniu poprzednim, Zamawiający
może zlecić rozpoczęcie naprawy uszkodzonego pojazdu. Warunkiem przystąpienia do naprawy jest
wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów pojazdu oraz przygotowanie
kalkulacji kosztów naprawy. Przygotowana przez Zamawiającego kalkulacja
naprawy wymaga
akceptacji Wykonawcy.
W przypadku ujawnienia nowych okoliczności m.in.: dodatkowe uszkodzenia, zniszczenia w pojeździe,
mających wpływ na zwiększenie rozmiaru szkody, Wykonawca dokona dodatkowej oceny technicznej w
terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia przez warsztat naprawczy lub Zamawiającego Wykonawcy
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4.

5.
6.

7.

wniosku (informacji) o ujawnieniu nowych okoliczności. W przypadku niedotrzymania przez
Wykonawcę terminu określonego w zdaniu poprzednim, Zamawiający może zlecić rozpoczęcie
naprawy uszkodzonego pojazdu w rozszerzonym zakresie. Warunkiem przystąpienia do naprawy w tym
zakresie jest wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych elementów
pojazdu
oraz przygotowanie kalkulacji kosztów naprawy. Przygotowana dla Zamawiającego przez warsztat
naprawczy kalkulacja naprawy, wymaga akceptacji Wykonawcy.
Jeżeli kalkulacja kosztów naprawy została wykonana bez udziału Wykonawcy, Wykonawca w terminie
3 dni roboczych od otrzymania kalkulacji kosztów naprawy dokona weryfikacji dokumentu oraz
przekaże swoją decyzję na adres e-mail: …………………… i do upoważnionego warsztatu wykonującego
usługę naprawy.
W przypadku kosztów naprawy, potwierdzonych fakturami, Wykonawca dokona ich weryfikacji w
terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania oraz przekaże swoją decyzję na adres email: ……………….. i do upoważnionego warsztatu wykonującego usługę naprawy.
W celu przeprowadzenia likwidacji szkody przez Wykonawcę, Zamawiający przekazuje do Wykonawcy
w terminie 14 dni od zgłoszenia szkody:
1) w przypadku szkody częściowej i całkowitej:
a) obustronną kopię dowodu rejestracyjnego z aktualnymi badaniami technicznymi lub
zaświadczenie z Policji o zatrzymaniu dowodu;
b) dodatkowo przy szkodach likwidowanych z ubezpieczenia AC, gdzie sprawcą szkody była osoba
trzecia, a na miejscu szkody nie interweniowała Policja, kopię oświadczenia sprawcy, dane jego
polisy OC wraz z danym adresowymi i nazwą ubezpieczyciela sprawcy szkody;
c) opis okoliczności szkody;
d) dyspozycja właściciela pojazdu w zakresie wypłaty odszkodowania.
2) w przypadku szkody kradzieżowej pojazdu:
a) oryginał dowodu rejestracyjnego Pojazdu, o ile nie został zatrzymany przez wydział komunikacji
albo inny uprawniony organ;
b) oryginał karty pojazdu (jeżeli została wydana przez Wydział Komunikacji);
c) wszystkie posiadane przez Zamawiającego komplety kluczy do pojazdu (mechanicznych lub
elektronicznych) lub pokwitowanie z Policji o zatrzymaniu kluczy od pojazdu;
d) wszystkie posiadane włączniki systemów zabezpieczeń;
e) potwierdzoną za zgodność kopię faktury zakupu pojazdu;
f) potwierdzenie zgłoszenia faktu kradzieży pojazdu do jednostki Policji;
g) decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu;
h) w przypadku kradzieży dodatkowego Wyposażenia objętego ochroną ubezpieczeniową –
dokument potwierdzający zamontowanie tego wyposażenia w pojeździe, o ile nie stanowi inaczej
umowa ubezpieczenia.
3) w przypadku szkody każdego typu Ubezpieczyciel w uzasadnionych przypadkach może zażądać
okazania dodatkowej dokumentacji, w przypadku, gdy jest to niezbędne dla ustalenia
odpowiedzialności lub wysokości szkody.
Odszkodowania wypłacane będą na konto bankowe właściciela pojazdu, uprawnionego podmiotu
wskazanego przez właściciela pojazdu lub upoważnionego warsztatu wykonującego usługę naprawy.

§4
Postępowanie w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem Assistance
W razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego Zamawiający jest zobowiązany:
1) przedstawić posiadane dowody dotyczące zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub poniesionych
kosztów;
2) ułatwić Wykonawcy lub osobom działającym na jego zlecenie ustalenie okoliczności zajścia
Wypadku ubezpieczeniowego i rozmiaru szkody;
3) podać Wykonawcy następujące informacje:
a) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wymagającej pomocy (ubezpieczonej) i ewentualnie
kierowcy innego pojazdu,
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b) markę, model i numer rejestracyjny pojazdu oraz ewentualnie inne dane niezbędne do
identyfikacji tego pojazdu na miejscu zajścia wypadku ubezpieczeniowego i zapewnienia
właściwej pomocy,
c) dokładne miejsce zajścia wypadku ubezpieczeniowego i numer telefonu, pod którym można
kontaktować się z osobą zawiadamiającą o Wypadku ubezpieczeniowym,
d) opis wypadku ubezpieczeniowego;
4) umożliwić Wykonawcy weryfikację stanu pojazdu oraz monitorowanie czasu naprawy w warsztacie
lub czasu odzyskania pojazdu po kradzieży, w celu ustalenia okresu wynajmu pojazdu;
5) w przypadku kradzieży pojazdu okazać Wykonawcy dokument potwierdzający zgłoszenie tej
kradzieży Policji.

1.
2.

§5
Postępowanie w przypadku szkód objętych ubezpieczeniem OC
Zamawiający zobowiązany jest na wezwanie Wykonawcy do potwierdzenia szkody, która została
zgłoszona do Wykonawcy przez osobę poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym.
Zamawiający na potwierdzenie zdarzenia przekaże Wykonawcy posiadaną dokumentację szkody wraz z
kopią prawa jazdy pracownika-sprawcy zdarzenia oraz kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym
dokonano szkody.

§6
Postępowanie w razie zdarzenia objętego ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
W razie Nieszczęśliwego Wypadku Ubezpieczony zobowiązany jest do zawiadomienia o wypadku
Wykonawcę oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości
świadczenia, stosownie do postanowień umowy ubezpieczenia oraz mających do niej zastosowanie
ogólnych warunków ubezpieczenia.
§7
Postanowienia końcowe
5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują postanowienia umowy ubezpieczenia, ogólnych
warunków ubezpieczenia oraz obowiązujące przepisy prawa.
6. Osobami kontaktowymi po stronie Wykonawcy będą:
1) w zakresie ubezpieczeń OC: …………………………, tel. ……………………, e-mail ……………………...
2) w zakresie ubezpieczeń AC: …………………………, tel. ……………………., e-mail: …………………….
3) w zakresie ubezpieczeń NNW: ………………………, tel. …………………….,. e-mail: ……………………
4) numer Centrum Alarmowego (ASS) ………………………………………………………………………………

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE SZKODY W POJEŹDZIE
Data i godzina szkody:
(zaistnienia/ujawnienia)

Miejsce szkody:
(adres wraz z kodem pocztowym)

Data: ............ /............ /............ Godzina: ............ : ............
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Data zawiadomienia
Jednostki Policji:
(nazwa i adres wraz z kodem
pocztowym)

DANE POSZKODOWANEGO I JEGO POJAZDU:
Imię i nazwisko kierowcy
Stan trzeźwości:
Numer rejestracyjny:
Marka i model
Numer VIN
Stan licznika:
Data ważności przeglądu
technicznego:

Data: ............ /............ /............

stan nawierzchni:
Warunki drogowe:

……………………………………………………………………………………………………………
rodzaj nawierzchni:
………………………………………………………………………………………………………..

OKOLICZNOŚCI SZKODY
Czy istnieje zabezpieczenie
bankowe
(nazwa banku)

Gdzie stoi uszkodzony
pojazd:
Konto bankowe:
Uwagi
(w tym ewentualnie spodziewane
dalsze działania w związku ze
szkodą)

Kontakt w sprawie
oględzin:

Imię

INNI UCZESTNICY WYPADKU:
Pojazd:
Gdzie ubezpieczony:
Numer polisy i data
ważności:
Który pojazd jest sprawcą:

…………………., …….. / …….. / ……..

Nazwisko:

Tel.:
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Miejscowość i data

Imię i nazwisko osoby zgłaszającej

Podpis

Oświadczenie Ubezpieczonego:
Niniejszym oświadczam, że samochód marki …………………………………, numer rejestracyjny:
…………………………………
został
użyty
w
dniu
……………………..
przez
……………………………………………………………………………………………….. za moją wiedzą i wolą.
…..…….…………………………..
Pieczęć i podpis Ubezpieczonego

Oświadczenie w sprawie likwidacji szkody:
Proszę o rozliczenie szkody kosztorysowo/wg. faktur wraz z kalkulacją naprawy (niewłaściwe skreślić).
………………………………………………………………
Pieczęć i podpis Ubezpieczonego

Oświadczenie kierującego pojazdem Ubezpieczonego:
Opis zdarzenia:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
W związku z wyżej wymienionym wypadkiem komunikacyjnym, oświadczam, że w chwili wypadku
prowadząc pojazd nie znajdowałem się w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu, ani
pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.
……………………………………………………………
Czytelny podpis kierowcy

