Znak sprawy: PP/36/DA/U/2018
Załącznik nr 1a – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne
oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia
majątku i odpowiedzialności cywilnej Parku Narodowego Gór Stołowych, dotyczący części I
zamówienia.
I.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
1. Zakres ubezpieczenia
Wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia grupy mienia objęte są ochroną ubezpieczeniową
w zakresie od wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za nagłe,
nieprzewidziane i niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenia powodujące zniszczenie,
uszkodzenie lub utratę przedmiotów ubezpieczenia objętych ochroną, z zastrzeżeniem
wyłączeń
oraz
z
uwzględnieniem
dodatkowych
postanowień obligatoryjnych
i zaakceptowanych warunków fakultatywnych.

2. Przedmiot ubezpieczenia
2.1.
Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego/ubezpieczonego
w odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia (katalog otwarty):
2.1.1. obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane): m.in. budynki i budowle; obiekty
podobne pod względem konstrukcyjnym do budowli; obiekty niepołączone trwale z gruntem;
tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski), szklarnie, bramy, ogrodzenia;
2.1.2. obiekty infrastruktury turystycznej;
2.1.3. pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT);
2.1.4. przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie i przedmioty niskocenne,
mienie z konta 013;
2.1.5. sprzęt i urządzenia elektroniczne, elektryczne i techniczne;
2.1.6. solary; instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne;
2.1.7. sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne,
teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne;
2.1.8. pomoce artystyczne, flagi, sztandary, proporce, instrumenty muzyczne, kostiumy, rekwizyty
i środki inscenizacji, sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany
przy organizacji konferencji, imprez, targów, wystaw, ewentów itp.;
2.1.9. zbiory biblioteczne, księgozbiory, plany i mapy oraz zasoby archiwalne;
2.1.10. zbiory i eksponaty muzealne;
2.1.11. środki obrotowe;
2.1.12. system GPS, odbiorniki i nadajniki (w tym mobilne)
2.1.13. fotopułapki
2.1.14. przedmioty szklane;
2.1.15. mienie osób trzecich;
2.1.16. nakłady adaptacyjne i inwestycyjne (w środki własne i obce);
2.1.17. gotówka i inne walory pieniężne;
2.1.18. znaki drogowe z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna,
oświetlenie uliczne;
2.1.19. budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych (np. ogrodzenia, balustrady,
przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz
z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z przyłączami i pokrywami: deszczowe,
wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp., obiekty infrastruktury turystycznej
itp.);
2.1.20. urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych
(np. iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze na śmieci i surowce wtórne,
wyposażenie placów zabaw, parków, skwerów, boisk, ławki itp.).
Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące
powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie
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podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego
do ubezpieczenia.
2.2.

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie, którego właścicielem lub posiadaczem (w tym
zarządcą lub administratorem) na podstawie zawartej umowy lub stanu faktycznego jest
ubezpieczający/ubezpieczony oraz mienie użytkowane na podstawie umów cywilno-prawnych
(leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia, wypożyczenia itp.).

2.3.

System ubezpieczenia: na sumy stałe oraz na pierwsze ryzyko.

2.3.1. Wykaz mienia deklarowanego do ubezpieczenia w systemie sum stałych zawiera
Załącznik nr 1c do SIWZ, zakładka nr 1, zakładka nr 2, zakładka nr 3.
2.3.2. Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych zawiera Załącznik nr
1c do SIWZ, zakładka nr 4.
2.3.3. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz ze stałymi elementami.
Za stałe elementy należy uznać m.in. elementy wyposażenia i wystroju wnętrz nieruchomości,
trwale z nimi związane, a w szczególności:
a)
instalacje zewnętrzne i wewnętrzne infrastruktury technicznej (wodnokanalizacyjnej,
grzewczej, elektrycznej, gazowej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej) i teletechnicznej
(telefonicznej, teleinformatycznej i informatycznej, światłowodowej, domofonowej, antenowej,
alarmowej, kamery), linie elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi
oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb
ubezpieczonego w ramach prowadzonej działalności i stanowią jego własność
oraz zlokalizowane są na terenie będącym w jego posiadaniu i znajdują się w odległości nie
większej niż 100 m od ubezpieczanych budynków i budowli;
b)
urządzenia i elementy stanowiące integralną część instalacji infrastruktury technicznej
i trwale z nią połączone (piece centralnego ogrzewania – co, instalacja ciepłej wody, instalacja
zimnej wody),
c)
trwałe zabudowy funkcjonalne: obudowy instalacji i grzejników,
d)
dźwigi (windy) i podnośniki osobowe i towarowe oraz podobne funkcjonalnie
urządzenia,
e)
okna i drzwi wraz z oszkleniem, oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne, zamknięcia
i zabezpieczenia przeciwwłamaniowe,
f)
wykładziny i okładziny ścian, podłóg, sufitów, tynki wewnętrzne i powłoki malarskie.
2.4.

Ubezpieczenie mienia w systemie pierwszego ryzyka:

2.4.1. Ubezpieczenie środków obrotowych. Suma ubezpieczenia: 250 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia według kosztów
zakupu lub wytworzenia.
2.4.2. Ubezpieczenie środków niskocennych i mienia z konta 013. Suma ubezpieczenia:
300 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma
ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
2.4.3. Ubezpieczenie zbiorów bibliotecznych i księgozbiorów, map i planów oraz zasobów
archiwalnych (w tym archiwum zakładowe). Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości
odtworzeniowej nowej.
2.4.4. Ubezpieczenie mienia pracowniczego. Suma ubezpieczenia 50 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (z podlimitem 3 000 zł na osobę). Suma
ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
2.4.5. Ubezpieczenie mienia osób trzecich (rozumiane jako odrębne od mienia pracowniczego,
np. wystawy czasowe). Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
2.4.6. Ubezpieczenie gotówki i innych wartości pieniężnych. Suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia
w wartości nominalnej.
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2.4.7. Ubezpieczenie urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu
systemem sum stałych (np. szyldy, iluminacje budynków, hydranty, pojemniki i kosze
na śmieci i surowce wtórne, toalety wolnostojące, stałe i kontenerowe, wyposażenie obiektów
rekreacyjnych, placów zabaw, parków, skwerów, altany, ławki, itp.). Suma ubezpieczenia:
100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma
ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej nowej.
2.4.8. Ubezpieczenie znaków drogowych z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementów
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tras turystycznych, tablic z nazwami ulic, tablic
informacyjnych, drogowskazów, tablic z regulaminami, słupów oświetleniowych, lamp,
oświetlenia ulicznego, słupów ogłoszeniowych itp. Suma ubezpieczenia: 50 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia w wartości
odtworzeniowej nowej.
2.4.9. Ubezpieczenie budowli nieujętych w ubezpieczeniu systemem sum stałych (ogrodzenia,
bramy, słowniki bram, szlabany, balustrady, przystanki, wiaty, maszty flagowe, drogi i chodniki
wewnętrzne, place, sieci wod.-kan. wraz z przyłączami i pokrywami, kanalizacje wraz z
przyłączami i pokrywami: deszczowe, wodociągowe, sanitarne, teletechniczne, co, gazowe itp.,
ścieżki piesze i rowerowe, parkingi, zatoki postojowe, kładki, mosty, przepusty, bariery
ochronne, obiekty infrastruktury turystycznej itp.). Suma ubezpieczenia: 100 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia
w wartości odtworzeniowej nowej.
2.5.

Limity odpowiedzialności dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku:
Lp.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma
ubezpieczenia
w zł

1

Środki trwałe, w tym konto 013, maszyny, urządzenia
i wyposażenie, mienie ruchome, sprzęt elektroniczny
deklarowany do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
infrastruktura turystyczna, środki niskocenne i zbiory
biblioteczne oraz księgozbiory i zasoby archiwalne, plany i
mapy, zbiory muzealne itp.

200 000,00 zł

2

Środki obrotowe

250 000,00 zł

3

Gotówka i inne wartości pieniężne od kradzieży z włamaniem

20 000,00 zł

4

Gotówka i inne wartości pieniężne od rabunku w lokalu

20 000,00 zł

5

Gotówka i inne wartości pieniężne w transporcie - teren RP

20 000,00 zł

6

Mienie pracownicze

50 000,00 zł

7

Mienie osób trzecich (rozumiane jako odrębne od mienia
pracowniczego)

50 000,00 zł

2.5.1. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie przewidują
limitów odpowiedzialności dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku lub jeśli limity te są
wyższe niż określone w tabeli sumy ubezpieczenia, wówczas zastosowanie mają wyłącznie
postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia.
2.5.2. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe
wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych), polegające na:
1) utracie lub ubytku ubezpieczonego mienia z powodu jego zaboru,
2)
zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia spowodowanego dewastacją
i wandalizmem,
3) zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie zabezpieczeń (limit 20 000,00 zł).
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2.6.

Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia: limit odpowiedzialności w każdym
rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (wartość
odtworzeniowa nowa).

3. Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

obiekty budowlane (zgodnie z ustawą Prawo budowlane): m.in. budynki i budowle; obiekty
podobne pod względem konstrukcyjnym do budowli; obiekty niepołączone trwale z gruntem;
tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski), szklarnie, bramy ogrodzenia – wartość
odtworzeniowa nowa lub księgowa brutto;
obiekty infrastruktury turystycznej – wartość księgowa brutto lub odtworzeniowa nowa;
pozostałe środki trwałe (grupy 3 – 8 KŚT) – wartość księgowa brutto lub odtworzeniowa nowa;
sprzęt i urządzenia elektroniczne i techniczne - wartość księgowa brutto lub odtworzeniowa
nowa;
solary; instalacje i kolektory solarne - wartość księgowa brutto lub odtworzeniowa nowa;
sieci wodno-kanalizacyjne, sanitarne i deszczowe, instalacje i sieci elektryczne,
teleinformatyczne, informatyczne, energetyczne i elektroniczne - wartość księgowa brutto lub
odtworzeniowa nowa
środki niskocenne, przedmioty podlegające jednorazowej amortyzacji, wyposażenie
i przedmioty niskocenne, mienie z konta 013 - wartość odtworzeniowa nowa
księgozbiory, zbiory biblioteczne oraz zasoby archiwalne - wartość odtworzeniowa nowa
zbiory i eksponaty muzealne – wartość księgowa brutto lub zgodna z wyceną;
środki obrotowe – wartość wytworzenia lub zakupu
mienie osób trzecich – wartość odtworzeniowa nowa
nakłady adaptacyjne i inwestycyjne - wartość odtworzeniowa nowa
gotówka i inne walory pieniężne – wartość nominalna
mienie pracownicze – wartość odtworzeniowa nowa
budowle nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych – wartość odtworzeniowa nowa
znaki drogowe z konstrukcją wsporczą (jeśli występuje), elementy bezpieczeństwa ruchu
drogowego, tablice z nazwami ulic, słupy oświetleniowe, lampy, sygnalizacja świetlna,
oświetlenie uliczne – wartość odtworzeniowa nowa
urządzenia i wyposażenie zewnętrzne nieujęte w ubezpieczeniu systemem sum stałych –
wartość odtworzeniowa nowa
przedmioty szklane – wartość odtworzeniowa nowa
Uwaga: zamawiający pozostawia sobie prawo do zmiany rodzaju wartości.

4. Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody:
wyrządzone z winy umyślnej ubezpieczającego/ubezpieczonego;
wyrządzone wskutek przestępstwa popełnionego przez ubezpieczonego w postaci oszustwa,
przywłaszczenia, fałszerstwa lub nadużycia;
wyrządzone przez ubezpieczonego w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków
psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie
jakiejkolwiek z wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody;
powstałe w wyniku konfiskaty, nacjonalizacji, zajęcia, zniszczenia na mocy aktu prawnego albo
decyzji władz państwowych lub samorządowych posiadanego przez ubezpieczonego mienia,
niezależnie od tytułu prawnego;
powstałe na skutek wojny, wojny domowej, stanu wojennego bądź wyjątkowego, działań
zbrojnych, zamieszek wojskowych, rewolucji, sabotażu;
będące następstwem aktów terrorystycznych, za wyjątkiem sytuacji, w której zaakceptowana
została fakultatywna klauzula aktów terroryzmu;
powstałe wskutek reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego, promieniowania jonizującego,
skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi oraz oddziaływania pola
magnetycznego i elektromagnetycznego;
geologiczne i górnicze, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego;
powstałe wskutek zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe w związku
z działalnością ludzką (nie dotyczy zapadania lub osuwania się ziemi na skutek szkód
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4.10.
4.11.
4.12.

4.13.

4.14.
4.15.

4.16.
4.17.
4.18.
4.19.
4.20.

4.21.

4.22.
4.23.
4.24.
4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.

wodociągowych);
polegające na utracie zysku w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością
gospodarczą;
polegające na normalnym zużyciu przedmiotu ubezpieczenia (nie dotyczy szkód w pozostałym
ubezpieczonym mieniu, powstałych za sprawą mienia, w którym zaszedł proces zużycia);
powstałe w wyniku procesów zachodzących wewnątrz elementów konstrukcyjnych
ubezpieczonych przedmiotów o ile procesy te polegają na powolnym i systematycznym
niszczeniu z powodu oddziaływania mikroorganizmów, pleśni, grzybów, fermentacji,
wewnętrznego rozkładu lub gnicia (nie dotyczy szkód w pozostałym ubezpieczonym mieniu,
powstałych za sprawą mienia, w którym zaszły wymienione procesy);
spowodowane przez kawitację, erozję, korozję, tworzenie się kamienia kotłowego, szlamu
i innych osadów, działania środków żrących lub starzenie się izolacji (nie dotyczy szkód
w pozostałym ubezpieczonym mieniu, powstałych za sprawą mienia, w którym zaszły
wymienione procesy);
powstałe wskutek systematycznego zawilgocenia przedmiotu ubezpieczenia oraz wynikające
z długotrwałej nieszczelności instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania i innych urządzeń technologicznych;
powodujące utratę wartości estetycznej mienia bez utraty jego wartości funkcjonalnej,
w szczególności takie jak plamy, zabrudzenia, odbarwienia na powierzchniach malowanych,
polerowanych lub emaliowanych (nie dotyczy ubezpieczenia środków obrotowych jeżeli
uszkodzenia obniżają ich wartość handlową);
polegające na lub powstałe w wyniku zmiany smaku, koloru, faktury;
spowodowane bezpośrednio lub pośrednio zaniechaniem obowiązkowych okresowych
przeglądów konserwacyjnych ubezpieczonego mienia (o ile miało to wpływ na powstanie
szkody lub jej rozmiar);
spowodowane wybuchem wywołanym przez ubezpieczonego w celach produkcyjnych;
polegające na lub powstałe w wyniku modyfikacji genetycznych;
wywołane wadami projektowymi, błędami konstrukcyjnymi, nieprawidłowym montażem lub
demontażem, użyciem wadliwych materiałów i błędami w produkcji (w tym wadami
ukrytymi) - w odniesieniu do szkód powstałych bezpośrednio w takim wadliwym, źle
zaprojektowanym lub błędnie wykonanym mieniu;
polegające na utracie lub ubytku mienia powstałego w niewyjaśnionych okolicznościach,
z nieustalonych przyczyn lub będące następstwem oszustwa, fałszerstwa, poświadczenia
nieprawdy, podstępu, wyłudzenia, wymuszenia lub szantażu, za wyjątkiem limitu określonego
dla ryzyka kradzieży zwykłej;
wynikające z jakiegokolwiek funkcjonowania lub nieprawidłowego funkcjonowania internetu,
intranetu, prywatnej sieci teleinformatycznej lub innego podobnego systemu bądź środka
przekazu;
wynikające ze sfałszowania, zniszczenia, rozproszenia, usunięcia lub innego uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty danych lub oprogramowania;
polegające na niemożności użytkowania lub utraty funkcjonalności danych, kodów,
programów, oprogramowania;
spowodowane działaniem wirusów komputerowych rozumianych jako programy
komputerowe, które rozprzestrzeniają się poprzez autoreplikację bądź replikację swoich
fragmentów;
w przedmiotach przeznaczonych do likwidacji albo „złomowania”, chyba że zostały
zadeklarowane do ubezpieczenia;
w budowlach i budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajdującym się w nich mieniu,
chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia;
w środkach obrotowych przeterminowanych lub wycofanych z obrotu handlowego;
w mieniu związanym z działalnością wydobywczą - górnictwem, kopalnictwem, jeśli znajduje
się pod ziemią;
w budowlach hydrotechnicznych (np. w nabrzeżach, mostach, kładkach, molach, tamach,
groblach, kanałach, wałach przeciwpowodziowych i mieniu na nich się znajdującym), chyba że
zostały zadeklarowane do ubezpieczenia;
w mieniu, którego uszkodzenie lub zniszczenie nastąpiło bezpośrednio w wyniku jego
produkcji lub przetwarzania oraz przeprowadzania testów lub eksperymentów badawczych
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4.32.
4.33.
4.34.
4.35.
4.36.

bądź też gdy jest ono używane w sposób i do celów innych niż te, do których zostało
przeznaczone;
w dziełach sztuki, chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia;
w uprawach roślinnych na pniu lub innych uprawach, drzewach i krzewach (za wyjątkiem
postanowień i limitu określonego w warunkach obligatoryjnych), chyba że zostały
zadeklarowane do ubezpieczenia;
w inwentarzu żywym i żywych organizmach oraz w częściach organizmów, w tym w
komórkach, tkankach, komórkach zarodkowych, embrionach;
w taborze kolejowym, statkach powietrznych i pojazdach lądowych podlegających
obowiązkowi rejestracji;
w gruntach, złożach geologicznych, naturalnych wodach podziemnych i powierzchniowych
oraz zbiornikach wodnych, chyba że są to sztuczne zbiorniki zadeklarowane do ubezpieczenia.
Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 4 powyżej ma
charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

5. Warunki szczególne obligatoryjne:
5.1.
Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ
5.2.
Przyjęcie ryzyka katastrofy budowlanej
5.3.
Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 13,9 m/s
5.4.
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
5.5.
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk)
5.6.
Przyjęcie podanej klauzuli strajków i zamieszek
5.7.
Przyjęcie podanej klauzuli stempla bankowego lub pocztowego
5.8.
Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
5.9.
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
5.10. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych
5.11. Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń
5.12. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
5.13. Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
5.14. Przyjęcie podanej klauzuli odtworzenia lub odnowienia dokumentów
5.15. Przyjęcie podanej klauzuli szkód mechanicznych
5.16. Przyjęcie podanej klauzuli szkód elektrycznych
5.17. Przyjęcie podanej klauzuli rozmrożenia
5.18. Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia przyczyn awarii
5.19. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie
5.20. Przyjęcie podanej klauzuli robót budowlano – montażowych
5.21. Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
5.22. Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
5.23. Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie
5.24. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
5.25. Przyjęcie podanej klauzuli kradzieży stałych elementów budynków i budowli
5.26. Przyjęcie podanej klauzuli zmian w odbudowie
5.27. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia kosztów dodatkowych
5.28. Przyjęcie podanej klauzuli dodatkowej prewencyjnej sumy ubezpieczenia
5.29. Przyjęcie podanej klauzuli współwłasności mienia
5.30. Przyjęcie podanej klauzuli kosztów przeniesienia mienia i przekwaterowania osób
5.31. Przyjęcie podanej klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji
5.32. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia przepięć
5.33. Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mediów gaśniczych
5.34. Przyjęcie podanej klauzuli szkód w przedmiotach szklanych
5.35. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych
5.36. W odniesieniu do wszystkich składników mienia, bez względu na rodzaj przyjętej wartości,
zniesiona zostaje tzw. reguła proporcjonalnej redukcji odszkodowania lub jej pochodne.
Jakiekolwiek postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, dotyczące
proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania lub innej proporcjonalnej jego redukcji, nie
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5.37.
5.38.

5.39.

5.40.
5.41.

5.42.

5.43.
5.44.
5.45.

5.46.

5.47.

5.48.

5.49.

będą miały zastosowania.
Ubezpieczyciel akceptuje sumy ubezpieczenia mienia podane w wartości odtworzeniowej
nowej
W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub
wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas ograniczenie
to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim stan techniczny
dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony o tym
stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć powinien.
Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu na stopień
przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego i ubezpieczonego,
odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody, w tym zalania, spowodowane
złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien, szczelinami w złączach płyt,
przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez niezabezpieczone otwory
dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit odpowiedzialności jest wspólny z
ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
Przyjęcie ryzyka dewastacji mienia z limitem odszkodowawczym w wysokości 100 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, z włączeniem szkód
powstałych wskutek pomalowania, w tym graffiti, z limitem odszkodowawczym 30 000,00 zł
Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli
do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo
znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem,
naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją itp.).
Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia
od wszystkich ryzyk obejmuje także szkody powstałe wskutek działania człowieka (do limitu
w wysokości 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia),
tj. nieostrożności, zaniedbania, niewłaściwego użytkowania, braku kwalifikacji, błędu
operatora oraz błędów konstrukcyjnych, wadliwych materiałów, wad produkcyjnych, indukcji.
W odniesieniu
do sprzętu
elektronicznego
o charakterze
przenośnym,
ochrona
ubezpieczeniowa obowiązuje poza miejscem ubezpieczenia – zgodnie z treścią klauzuli
ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji.
Dla księgozbiorów i zasobów archiwalnych, map i planów oraz dokumentów wysokość szkody
ustalana będzie w oparciu o koszty materiałów, z jakich były wykonane oraz koszty nakładów i
robocizny, poniesione na odtworzenie zbiorów lub ich zabezpieczenie po szkodzie przed ich
dalszą degradacją. Ubezpieczenie pokrywa również koszty związane z zastosowaniem metod i
technologii aktualnie stosowanych - koszty te pokrywane są w ramach odpowiednich limitów.
Dodatkowo w przypadku ubezpieczenia księgozbiorów, zasobów archiwalnych, map, planów i
dokumentów ustala się limit na pokrycie kosztów związanych z osuszaniem i renowacją
uszkodzonego mienia, w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia.
W przypadku szkody w budynkach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków
odszkodowanie obejmuje dodatkowo koszty odbudowy/przywrócenia do stanu sprzed szkody,
wynikające z zabytkowego charakteru mienia, w tym zalecenia konserwatora zabytków lub
innych odpowiedzialnych w tym zakresie służb (w tym stosowanie wymaganej przez
konserwatora lub inne służby technologii naprawy).
W przypadku wystąpienia szkody w budynku lub budowli wpisanych do rejestru zabytków,
odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR
(Katalog Nakładow Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie
cenniki Sekocenbud dla obiektow zabytkowych. Przy ustaleniu wysokosci odszkodowania nie
uwzględnia się̨ wartosci naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub
sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.
W odniesieniu do obiektów o charakterze zabytkowym ubezpieczyciel nie będzie
kwestionował technologii odtworzenia obiektu zalecanej przez konserwatora zabytków.
Ubezpieczyciel uwzględni i pokryje zwiększone koszty naprawy lub odbudowy obiektu o
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5.50.

5.51.

5.52.
5.53.
5.54.
5.55.
5.56.
5.57.
5.58.
5.59.

5.60.

5.61.

5.62.

5.63.

charakterze zabytkowym maksymalnie do wysokości 30% zadeklarowanej wartości tego
obiektu. Limit odpowiedzialności na wszystkie zdarzenia wynosi 1 000 000,00 zł w każdym
okresie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje uszkodzenie ubezpieczonego mienia wskutek akcji gaśniczej
i/lub ratowniczej, w tym rozbiórki, wyburzania lub odgruzowywania, prowadzonej w związku
z zaistniałym zdarzeniem losowym, objętym ochroną ubezpieczeniową, a także prowadzonej
w związku ze zdarzeniem losowym, zaistniałym w mieniu osób trzecich.
Dla szkód których wartość nie przekracza 3 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji
lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia
ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym
zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny
protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar
szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest
konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie
policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone przez zwierzęta
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji istotnej szkody
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również mienie, które znajduje się na zewnątrz.
Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych.
Dodatkowo w ubezpieczeniu od kradzieży z włamaniem i rabunku:
Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko wandalizmu
Ochrona ubezpieczeniowa od ryzyka kradzieży oraz dewastacji i wandalizmu obejmuje
również mienie, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz. Mienie to
powinno być zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było
możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności na jedno
i wszystkie zdarzenia: 100 000,00 zł
Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym 10 000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia (wspólnym z limitem
w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną
100,00 zł.
W odniesieniu do ubezpieczenia ryzyka rabunku gotówki w trakcie transportu dokonywanego
przez pracowników ubezpieczyciel nie będzie wymagał stosowania zasad transportu
w odniesieniu do zabezpieczeń technicznych, jak i sposobu konwojowania poza określonymi
w obowiązujących na dzień zawarcia umowy przepisach i rozporządzeniach.
W ubezpieczeniu środków pieniężnych w transporcie ubezpieczeniem objęte są
w szczególności szkody powstałe w wyniku:

kradzieży z włamaniem i rabunku ze środka transportu,

śmierci lub nagłej ciężkiej choroby osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej
pieczę nad powierzonym mieniem,

ciężkiego uszkodzenia ciała osoby wykonującej transport lub osoby sprawującej pieczę
nad powierzonym mieniem spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,

zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w kolizji lub wypadku albo w wyniku
jego pożaru, eksplozji, uderzenia pioruna w środek transportu.
W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia
o szkodzie – do 5 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez ubezpieczającego/
ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu.

5.64. Franszyzy i udziały własne:
5.64.1. Franszyza integralna: 200 zł, za wyjątkiem ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku, gdzie franszyza ta wynosi 100 zł oraz ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie
franszyza integralna wynosi 50 zł
5.64.2. Franszyza redukcyjna i udział własny – brak
6.
6.1.

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego
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6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

Zwiększenie limitu w ryzyku katastrofy budowlanej do sumy ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli aktów terroryzmu
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
Przyjęcie podanej klauzuli wyrównania sumy ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu
otaczającym
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany lokalizacji odbudowy
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka
Zwiększenie do kwoty 5 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia
(limit wspólny z ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk)
Zniesienie franszyzy integralnej
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II.
1.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Wymagany zakres ubezpieczenia:
Wszystkie straty materialne (uszkodzenie, zniszczenie lub utrata) w przedmiocie
ubezpieczenia, o ile nie są wyraźnie wyłączone, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków
obligatoryjnych i zaakceptowanych postanowień i klauzul fakultatywnych. Ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli
Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, a w szczególności powstałe w wyniku:
 zdarzeń losowych, w tym: huraganu, działania wody, powodzi, wilgoci;
 zdarzeń technicznych lub technologicznych, w tym: błędów konstrukcyjnych, wadliwych
materiałów, wad produkcyjnych niewykrytych w trakcie konstrukcji, w czasie produkcji
i w czasie montażu, indukcji, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych;
 działania człowieka; kradzieży z włamaniem, rabunku, celowego i świadomego zniszczenia
przez ustalonych bądź nieustalonych sprawców, dewastacji, wandalizmu, niewłaściwego
użytkowania, nieostrożności, błędnej obsługi, zaniedbania, braku kwalifikacji, błędu
operatora, upuszczenia/upadku),
obejmujące poniesione na terenie RP koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy,
w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu
(w tym frachtu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze, koszty
uprzątnięcia pozostałości, rozszerzone o koszty odtworzenia danych i oprogramowania,
nośniki danych oraz zwiększone koszty działalności.

2.

Zakres terytorialny ubezpieczenia: sprzęt stacjonarny - RP; sprzęt przenośny – Europa

3.

Przedmiot ubezpieczenia
Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego/ubezpieczonego
w odniesieniu do sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego, obejmującego m.in.:
komputery, laptopy, notebooki, netbooki, tablety, ultrabooki, notepady;
stacje robocze, serwery;
urządzenia i instalacje sieci komputerowej, urządzenia dostępowe;
monitory, procesory, dyski i inne nośniki danych, napędy, pamięci, wyświetlacze, mysz,
klawiatura, podzespoły elektroniczne;
sprzęt kopiujący, w tym kserokopiarki;
plotery;
urządzenia drukujące;
tablice elektroniczne, tablice interaktywne;
telewizję przemysłową;
urządzenia i narzędzia laboratoryjne, kontrolne, badawcze, pomiarowe, optyczne itp.;
system i urządzenia klimatyzacyjne;
system i urządzenia monitoringu;
sprzęt służący do transmisji i zapisu głosu, obrazu lub innych informacji;
sprzęt do zbierania, przechowywania, przetwarzania i prezentowania lub przekazywania
informacji;
telefaksy, faksy, telefony, centrale, terminale, aparaty fotograficzne, kamery wideo, skanery,
zasilacze, modemy, rzutniki, projektory;
system GPS, odbiorniki i nadajniki (w tym mobilne)
fotopułapki
inne, niewymienione wyżej.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące
powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie
podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego
do ubezpieczenia.
4.
System ubezpieczenia
4.1.
sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny od szkód materialnych - systemem sum stałych;
4.1.1. wykaz sprzętu deklarowanego do ubezpieczenia systemem sum stałych zawiera
załącznik 1c do SIWZ, zakładka nr 5
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4.2.

koszt odtworzenia danych i licencjonowanego oprogramowania – systemem pierwszego
ryzyka; suma ubezpieczenia: 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia
wymienne nośniki danych – systemem pierwszego ryzyka; suma ubezpieczenia: 10 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia
zwiększone koszty działalności - systemem pierwszego ryzyka; suma ubezpieczenia:
30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia (w tym koszty
nieproporcjonalne 20 000,00 zł i koszty proporcjonalne 10 000,00 zł)

4.3.
4.4.

4.4.1.
a)
b)
c)
d)

koszty proporcjonalne - narastające proporcjonalnie, obejmujące w szczególności koszty:
tymczasowego wykorzystania sprzętu zastępczego lub systemów zewnętrznych,
tymczasowego wynajęcia i użytkowania urządzeń i/lub pomieszczeń zastępczych,
zastosowania alternatywnych procedur pracy lub procesów technologicznych,
dodatkowego wynagrodzenia pracowników (tj. pracy w godzinach nadliczbowych oraz
w godzinach nocnych),
e) usług świadczonych przez osoby trzecie (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie
przetwarzania danych).
Franszyza czasowa dla kosztów proporcjonalnych wynosi 2 dni robocze.

4.4.2.
a)
b)
c)

koszty nieproporcjonalne - obejmujące w szczególności koszty:
jednorazowej procedury przeprogramowania,
zresetowania i ponownego załadowania systemów operacyjnych,
transportu do i z pomieszczeń zastępczych.
Maksymalny okres odszkodowawczy wynosi 6 miesięcy.
Uwaga: ubezpieczenie systemem pierwszego ryzyka odnosi się również do sprzętu
elektronicznego deklarowanego do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

5.
5.1.

5.2.

6.

6.1.

6.2.
6.3.

Rodzaje wartości przyjęte do ubezpieczenia: suma ubezpieczenia podana została
w wartości odtworzeniowej nowej lub księgowej brutto, z zastrzeżeniem:
W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od szkód materialnych wypłata odszkodowania
następować będzie w kwocie odpowiadającej wysokości szkody nie większej od sumy
ubezpieczenia danego przedmiotu, przy czym przy szkodzie częściowej – w kwocie
odpowiadającej wartości niezbędnych kosztów naprawy z uwzględnieniem kosztów
demontażu, transportu, montażu, cła oraz innych tego typu opłat, a przy szkodzie całkowitej –
w kwocie odpowiadającej wartości kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu
tego samego rodzaju o takich samych lub możliwie najbardziej zbliżonych parametrach
technicznych.
W ubezpieczeniu kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i nośników danych wypłata
odszkodowania w granicach ustalonych sum ubezpieczenia w kwocie odpowiadającej wartości
poniesionych kosztów w związku z wymianą/zakupem zniszczonych, uszkodzonych lub
utraconych wymiennych nośników danych, ponownym wprowadzeniem danych lub
programów z archiwum danych lub istniejącej dokumentacji albo odtworzeniem danych
z uszkodzonego nośnika lub ponownym zainstalowaniem systemów i/lub programów,
a w ubezpieczeniu zwiększonych kosztów działalności – w kwocie odpowiadającej
poniesionym kosztom, nie większej jednak niż suma ubezpieczenia.
Akceptowalne wyłączenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczenia
Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody będące następstwem zdarzeń, takich jak:
działania wojenne, wrogie działanie, najazd lub inwazja innego państwa (niezależnie
od tego, czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa, rozruchy, stan wojenny,
stan wyjątkowy, powstanie zbrojne, bunt, przewrót, rewolucja, wojskowy zamach stanu
lub przejęcie władzy, akty terroryzmu,
konfiskata, zawłaszczenie, nacjonalizacja, rekwizycja lub zniszczenie mienia, jeśli zdarzenia
te nastąpiły na mocy nakazu lub wydanego przez władze państwowe aktu prawnego,
działanie energii jądrowej, promieniowanie jonizacyjne, skażenie radioaktywne, niezależnie
od tego, czy jego źródłem jest paliwo jądrowe, czy też jakiekolwiek odpady promieniotwórcze
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6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.

6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.

6.22.

powstałe w wyniku reakcji rozpadu lub syntezy jądrowej, działanie pola magnetycznego
lub elektromagnetycznego, promieni laserowych lub maserowych,
brak dostawy lub przerwanie dostawy gazu, wody,
sprzeniewierzenie, oszustwo, defraudacja, zaginięcie, zgubienie sprzętu elektronicznego,
działanie wirusów i hakerów komputerowych,
straty pośrednie wszelkiego rodzaju, np. utrata zysku, kary umowne, straty spowodowane
opóźnieniem, brak wydajności, utrata rynku itp.,
uszkodzenia lub defekty istniejące w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, znane
ubezpieczonemu,
powstanie funkcjonalnych wad lub usterek, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku
zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
wypadki, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny
producent, gwarant, sprzedawca, dostawca, serwisant, warsztat naprawczy, przewoźnik,
spedytor lub podwykonawca,
powstałe w czasie dokonywania naprawy,
powstałe w sprzęcie używanym na placach budowy,
techniczne zużycie lub starzenie sprzętu w trakcie użytkowania, w tym działanie czynników
atmosferycznych, przy czym jeśli w wyniku takiego zdarzenia nastąpi szkoda w innej części
ubezpieczonego sprzętu, niepolegająca na technicznym zużyciu lub zestarzeniu, to szkoda taka
jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
wypadki będące skutkiem niewykonania okresowych przeglądów konserwacyjnych, jeśli są
wymagane przepisami prawa lub przez producenta,
przechowywanie sprzętu elektronicznego niezgodnie z wymaganiami technicznymi,
uszkodzenia estetyczne niemające wpływu na pracę sprzętu elektronicznego, takie jak
zadrapania, zarysowania, wgniecenia, chyba że uszkodzenia są skutkiem zdarzenia objętego
zakresem ubezpieczenia,
szkody wskutek zapadania i osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka,
szkody górnicze i wynikające z ruchu zakładu górniczego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia
9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze oraz aktów wykonawczych do ustawy
eksploatacja przedmiotu ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, jeżeli
niewykonanie napraw miało wpływ na powstanie drugiej szkody,
koszty, które ubezpieczony poniósłby, gdyby szkoda się nie zdarzyła, np. związane
z konserwacją ubezpieczonego sprzętu,
w przypadku ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych, oprogramowania i wymiennych
nośników danych – zdarzenia spowodowane błędnym programowaniem, oraz koszty
odtworzenia danych zapisanych w pamięci ulotnej jednostki centralnej, przez którą rozumie
się rodzaj pamięci zaprojektowanej w taki sposób, że jej zawartość ulega utracie w przypadku
zaniku zasilania urządzenia w energię elektryczną.
ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także wszelkich skutków powolnych oddziaływań,
tj. szkód nienoszących znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takich jak: naturalne
zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie,
pękanie, kurczenie się, rozprężanie się, parowanie, utrata masy, wyciekanie, zmiana smaku,
koloru, faktury, powolne oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów,
mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.
Katalog wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela wskazany w ust. 6 powyżej
ma charakter zamknięty i nie może być interpretowany rozszerzająco.

7.
7.1.
7.2.
7.3.

Warunki szczególne obligatoryjne:
Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny zakupiony od 2014 roku.
Ochrona ubezpieczeniowa, do limitu odszkodowawczego w wysokości 100 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, obowiązuje również wtedy, jeśli
do szkody w ubezpieczonym mieniu doszło w momencie, gdy mienie to czasowo
znajdowało się poza miejscem ubezpieczenia, na terytorium RP (np. w związku z remontem,
naprawą, wypożyczeniem, adaptacją, organizowaną imprezą, ekspozycją, akcjami
ratowniczymi). Postanowienia niniejszego rozszerzenia w żaden sposób nie mogą ograniczać
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.
7.8.

7.9.

7.10.

7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.22.

zakresu ubezpieczenia sprzętu przenośnego.
Jeżeli treść ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wyklucza bądź ogranicza
ubezpieczenie ryzyka powodzi w odniesieniu do sprzętu elektronicznego znajdującego się
na terenie, gdzie występowała powódź lub na obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią,
w takiej sytuacji zapisy te nie mają zastosowania.
W przypadku, gdy ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie
lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu złego stanu technicznego dachu, wówczas
ograniczenie to lub wyłączenie będzie miało zastosowanie jedynie w takim stopniu, w jakim
stan techniczny dachu przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli ubezpieczający
lub ubezpieczony o tym stanie wiedział lub z zachowaniem należytej staranności wiedzieć
powinien.
Niezależnie od postanowień zawartych w punkcie poprzedzającym, bez względu
na stopień przyczynienia się do powstania szkody oraz na wiedzę ubezpieczającego
i ubezpieczonego, odpowiedzialność ubezpieczyciela do limitu w wysokości 200 000,00 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia obejmuje szkody,
w tym zalania, spowodowane złym stanem technicznym dachu, okien, nieszczelnością rynien,
szczelinami w złączach płyt, przeciekami w połączeniach, nieprawidłowymi spawami, przez
niezabezpieczone otwory dachowe lub inne elementy budynku. Wskazany wyżej limit
odpowiedzialności jest wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk.
Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia zmieniające zasady
wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego
wymiana nie jest możliwa nie mają zastosowania.
W przypadku istnienia zapisów ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia
obligujących ubezpieczającego lub ubezpieczonego do dokonywania konserwacji i przeglądów
sprzętu elektronicznego, w tym jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie
spełniony również wtedy, gdy wymagane czynności będą dokonywane przez własne służby;
przy czym obowiązek dokonywania konserwacji i przeglądów ma zastosowanie tylko wtedy,
jeśli wynika z przepisów prawa.
Ochrona ubezpieczeniowa na warunkach określonych w niniejszym ubezpieczeniu sprzętu
elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje również sprzęt, który ze względu na swój
charakter znajduje się na zewnątrz budynków, budowli lub obiektów budowlanych lub poza
nimi. Na takich samych warunkach ochroną objęte są te elementy składowe sprzętu na
zewnątrz, które znajdują się wewnątrz wskazanych wyżej budynków, budowli lub obiektów
budowlanych (dotyczy m.in. konsoli i operatorek stanowiących część systemu monitoringu
itp.).
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność również za szkody w odniesieniu do sprzętu, który
ze względu na swoją specyfikę wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych
warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcją producenta), spowodowane
przez uszkodzony system klimatyzacyjny.
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu
w przypadku jego przeniesienia do innej lokalizacji.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt także podczas jego konserwacji, naprawy,
utrzymania technicznego, itp.
Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które powstały w czasie
podróży powietrznej lub wodnej.
Nie ma zastosowania zapis ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia, który
uzależnia ochronę ubezpieczeniową od używania sprzętu wyłącznie w celach służbowych.
Przyjęcie ryzyka huraganu jako wiatru o prędkości min. 13,9 m/s
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacyjnej
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia mienia w transporcie
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia (limit wspólny z ubezpieczeniem mienia
od wszystkich ryzyk)
Przyjęcie podanej klauzuli strajków i zamieszek
Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
Przyjęcie podanej klauzuli zbycia przedmiotu ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
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7.23.
7.24.
7.25.
7.26.

7.27.
7.28.
7.29.
7.30.
7.31.
7.32.
7.33.
7.34.
7.35.
7.36.
7.37.

7.38.

7.39.
7.40.
7.41.
7.42.
7.43.
7.44.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.

Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych
Przyjęcie podanej klauzuli uznania stanu zabezpieczeń
Przyjęcie podanej klauzuli naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zgodnie
z określonym w niej limitem, wspólnym z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk
W zakresie ubezpieczenia od ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku termin zawiadomienia
o szkodzie – do 5 dni od dnia zdarzenia lub powzięcia przez ubezpieczającego/
ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu. W zakresie pozostałych ryzyk – termin
zawiadomienia o szkodzie zgodny z podana klauzulą zgłaszania szkód
Przyjęcie podanej klauzuli miejsc ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli przechowywania mienia
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na stałe zamontowanego
w pojazdach samochodowych
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji
Przyjęcie podanej klauzuli reprezentantów
Przyjęcie podanej klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli ubezpieczenia od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
Przyjęcie podanej klauzuli tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy
w eksploatacji
Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
Objęcie ochroną ubezpieczeniową kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia, z limitem
odszkodowawczym 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia (wspólnym z limitem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem
i rabunku w ramach ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk), z franszyzą redukcyjną
100,00 zł.
Dla szkód których wartość nie przekracza 2 000,00 zł, w tym polegających na dewastacji
lub wandalizmie, możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia
ubezpieczyciela po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym
zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny
protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar
szkody, a także dokumentację fotograficzną). W przypadku podejrzenia, iż szkoda jest
konsekwencją popełnienia czynu zabronionego ubezpieczający powiadomi niezwłocznie
policję, nie później niż w ciągu 24 godzin.
Przyjęcie podanej klauzuli likwidacji istotnej szkody
Przyjęcie podanej klauzuli niezawiadomienia w terminie o szkodzie
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem sum stałych
Płatność składki w 4 równych ratach kwartalnych
Udział własny, franszyza redukcyjna – brak
Franszyza integralna – 200 zł
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego
Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody spowodowane atakiem hakerskim lub w wyniku
innych cyberprzestępstw – do limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia
w każdym okresie ubezpieczenia
Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
Przyjęcie podanej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania
Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka
Zwiększenie do kwoty 5 mln zł bezskładkowego limitu w klauzuli automatycznego pokrycia
(limit wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk)
Zniesienie franszyzy integralnej
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III.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest ponoszona w granicach obowiązującego prawa odpowiedzialność
cywilna (deliktowa, kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu) Zamawiającego oraz osób objętych
ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone poszkodowanym w związku
z prowadzoną działalnością przez podmioty objęte ubezpieczeniem i wykonywaniem zadań Parku
Narodowego oraz posiadanym, zarządzanym, administrowanym lub użytkowanym mieniem.
Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał
miejsce w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem zgłoszenia roszczeń przed przewidzianym
w prawie terminem przedawnienia, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego
samego wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób
poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili
powstania pierwszej szkody. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone na zasadzie winy i na
zasadzie ryzyka. Ubezpieczenie bowiem obejmuje przedsiębiorstwa wprowadzane w ruch za
pomocą sił przyrody w rozumieniu art. 435 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego.
Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczywiste (damnum emergens) oraz utracone korzyści
jakie poszkodowany odniósłby gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans)
oraz zadośćuczynienie. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody wyrządzone wskutek
rażącego niedbalstwa.
Przez osoby objęte ubezpieczeniem należy rozumieć ubezpieczającego, którym jest zamawiający
oraz wszystkie inne osoby, za które ponosi odpowiedzialność (m.in. Służba Parku Narodowego).
W ramach sumy gwarancyjnej ubezpieczyciel zobowiązany jest do:
1) zwrotu poniesionych po wystąpieniu wypadku ubezpieczeniowego kosztów działań mających
na celu zapobieżenie szkodzie lub zmniejszenie jej rozmiarów, jeżeli były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne;
2) pokrycia uzasadnionych kosztów wynagrodzenia ekspertów, powołanych w uzgodnieniu
z ubezpieczycielem przez ubezpieczonego lub poszkodowanego w celu ustalenia okoliczności,
przyczyn i rozmiaru szkody;
3) pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi, tj.:
a) niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego
w sporze prowadzonym w porozumieniu z ubezpieczycielem,
b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie
ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli ubezpieczyciel zażądał
powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów
opłat administracyjnych, jeżeli ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na pokrycie tych kosztów.
2. Definicje:






wypadek ubezpieczeniowy – szkoda rzeczowa lub osobowa lub postanie czystej straty
finansowej
szkoda osobowa – uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, w tym śmierć w następstwie takiego
zdarzenia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
szkoda rzeczowa – utrata, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy ruchomych lub nieruchomości,
w tym utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata,
zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy
czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy niebędący szkodą na osobie lub szkodą
rzeczową
podlimit – limit odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach sumy gwarancyjnej
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; podlimit odnosi się zawsze do rocznego okresu
ubezpieczenia

3. Zakres terytorialny ubezpieczenia: teren RP, a w przypadku podróży zagranicznych i wycieczek
teren całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady i Australii.
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4. Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:
4.1. odpowiedzialność cywilną za szkody związane z przeniesieniem ognia oraz szkody wyrządzone
wskutek wybuchu, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.2. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z awarią, działaniem bądź
eksploatacją sieci i urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, w tym
w związku z cofnięciem się cieczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.3. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym poprzez jego
zanieczyszczenie,
bez
podlimitu,
do
wysokości
sumy
gwarancyjnej
na
jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.4. odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez podwykonawców
ubezpieczonego, którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, z zachowaniem prawa
do regresu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
4.5. odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone podwykonawcom,
którym powierzył wykonanie określonej pracy lub usługi, gdy podwykonawca jest osobą trzecią dla
ubezpieczonego, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
4.6. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem produktu
do obrotu, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
4.7. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wprowadzeniem wody do
obrotu, w tym za zatrucia pokarmowe i przeniesienie chorób zakaźnych (wszystkich z wykazu
publikowanego przez Ministra Zdrowia) i zakażeń wśród ludzi i zwierząt, bez podlimitu,
do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.8. odpowiedzialność cywilną za szkody poniesione przez producenta wyrobu finalnego wskutek
wadliwości produktów dostarczonych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, bez podlimitu,
do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.9. odpowiedzialność cywilną obejmującą koszty wycofania produktu z obrotu przez producenta
wyrobu finalnego, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.10. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach i urządzeniach
oraz w instalacjach energetycznych, telefonicznych i gazowych należących do osób trzecich,
z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.11. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu ruchomym i nieruchomościach
podczas wykonywania obróbki, naprawy, konserwacji, remontów, czyszczenia itp. lub innych
czynności, prac i usług, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.12. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w należących do osób trzecich środkach
transportu lub kontenerach, podczas prowadzenia prac ładunkowych, z podlimitem 300 000,00 zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.13. odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu prowadzenia parkingu strzeżonego, z podlimitem
300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.14. odpowiedzialność cywilną za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych
parkingach i miejscach parkingowych (postojowych) prowadzonych przez ubezpieczającego,
z włączeniem szkód wynikających z awarii systemu wjazdu na teren parkingu lub inny będący
w posiadaniu ubezpieczonego, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
4.15. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek zalań przez nieszczelny dach, w tym
z kominów, obróbek blacharskich, z elewacji – poprzez rury spustowe czy opoczniki balkonów,
nieszczelną stolarkę okienną i drzwiową oraz nieszczelne złącza zewnętrzne budynków, a także
o szkody wyrządzone wskutek zmiany poziomu napięcia roboczego ponad dopuszczalne granice
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napięcia nominalnego wskutek niewłaściwej konserwacji instalacji elektrycznej, należącej
do administrowanego budynku, z podlimitem 300 000,00 zł na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
i 30 000,00 zł na jeden lokal,
4.16. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami
publicznymi, wewnętrznymi, parkingami, szlakami i trasami turystycznymi (budowa, przebudowa,
remont, utrzymanie i ochrona), a w szczególności:
 spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza i chodników, wynikającym z uszkodzeń
nawierzchni w postaci ubytków, wyrw, kolein, zapadnięć bądź sypkiego żwiru albo tłucznia,
 wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg, jezdni, chodników (śliskość nawierzchni, zaśmiecenie,
namuły itp.),
 spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) rosnącą w pasie
drogowym,
 wyrządzone w związku z leżącymi na drodze, porzuconymi, zgubionymi lub naniesionymi
przedmiotami i materiałami,
 powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy płynów i smarów,
 wyrządzone w związku ze stanem technicznym mostów, przepustów, wiaduktów, jazów, estakad,
kładek (w szczególności szkody spowodowane oderwaniem części konstrukcji lub awarią
konstrukcji), pomimo przeprowadzonych kontroli stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
 spowodowane wadliwym oznakowaniem lub brakiem oznakowania (w tym tablice z
regulaminami), uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku wandalizmu, dewastacji albo
zaistniałego zdarzenia losowego,
 spowodowane awarią lub wadliwym działaniem sygnalizacji świetlnej,
 powstałe w związku z pozostającymi w zarządzie pokrywami studzienek i wpustów ulicznych,
nieprawidłowym stanem technicznym urządzeń umieszczonych w pasie drogowym, jeśli
ubezpieczającemu można przypisać w zakresie tym odpowiedzialność, takich jak: brak lub
uszkodzenia pokrywy studni i kratek ściekowych oraz włazów kanalizacji, a także niewłaściwie
posadowione urządzenia techniczne, wodociągowe i kanalizacyjne pod ziemią,
 wyrządzone w związku z zalaniem drogi przez nienależycie działające urządzenia odprowadzające
wodę z pasa drogowego,
 spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami cząstkowymi, w tym
wykonywanymi z użyciem emulsji i grysów oraz lokalnymi powierzchniowymi utrwaleniami
nawierzchni,
 spowodowane pojedynczymi wyrwami w poboczu,
 powstałe w związku z nienormatywną skrajnią poziomą spowodowaną zadrzewieniem
lub prawidłowo oznakowanymi obiektami mostowymi i zabudową,
 powstałe w związku z nienormatywną skrajnią pionową spowodowaną zadrzewieniem,
 powstałe w wyniku rozmycia pobocza oraz wskutek wyrw w poboczu drogi, a także zalewania
upraw i budynków wodami spływającymi korpusu drogi,
 uszkodzenie pojazdów pozostawionych na drodze lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg,
a także uszkodzenie spowodowane pracą sprzętu do utrzymania dróg,
 uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na posesjach przyległych do pasa
drogowego w związku z prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych,
 uszkodzenie upraw, nasadzeń i urządzeń w związku z wstępem na grunty przyległe do pasa
drogowego, jeśli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną
dróg lub urządzenia czasowego przejazdu w razie przerwy komunikacyjnej na drodze
oraz ustawienia i usunięcia zasłon przeciwśnieżnych
z podlimitem 100 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
Długość zarządzanych i administrowanych dróg: 4 km
Wyżej wymienione mienie obejmuje: drogi oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane
z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu zlokalizowane w pasie drogowym. Powyższe
obejmuje m.in. jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, skarpy, nasypy, rowy, oświetlenie uliczne,
urządzenia bezpieczeństwa ruchu, przepusty pod drogami, obiekty mostowe.
Uwaga: zarządcy drogi nie zwalnia z odpowiedzialności brak świadomości niewłaściwego stanu
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drogi. Drogi przejęte w zarząd w okresie ubezpieczenia zostaną automatycznie objęte ochroną
ubezpieczeniową.
4.17. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z podawaniem (serwowaniem)
produktów żywnościowych w ramach prowadzonej działalności lub organizowanych imprez
okolicznościowych przez wszystkie jednostki (OC za produkt, w tym obejmująca szkody polegające
na zarażeniu salmonellą, czerwonką lub inną chorobą przenoszoną drogą pokarmową, a także szkody
spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych – wszystkich z wykazu publikowanego
przez Ministra Zdrowia), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe,
4.18. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością
edukacyjną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.19. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach ruchomych,
z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, leasingu
lub podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.20. odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z gospodarowaniem zasobem
nieruchomości, o ile nie podlegają ubezpieczeniu obowiązkowemu, bez podlimitu, do wysokości sumy
gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.21. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w mieniu osób korzystających z lokali
mieszkalnych lub użytkowych (i przynależnych), na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego,
z włączeniem szkód w mieniu lokatorów wynikłych w trakcie prac związanych z poszukiwaniem
i usuwaniem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych i c.o. w budynku lub poza nim, bez podlimitu,
do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.22. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego działania pieców
i instalacji gazowych oraz pieców c.o., w tym za szkody spowodowane emisją tlenku węgla,
bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.23. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z utrzymaniem dróg i chodników
przyległych do administrowanych nieruchomości, szlaków turystycznych. budynków oraz
powierzchni dachowych w okresie zimowym, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.24. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wskutek używania urządzeń dźwigowych
(wind), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
4.25. odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu powierzonym, przechowywanym,
kontrolowanym lub chronionym, w tym celem wykonania usługi, z włączeniem pojazdów
mechanicznych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe,
4.26. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu tych
czynności, prac lub usług, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe,
4.27. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez drzewostan i pojedyncze drzewa, za
który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.28. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów,
stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane
do wykonywania prac wyrokiem sądu, osoby skazane podejmujące pracę na rzecz ubezpieczonych,
osoby odpracowujące czynsz lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy,
z podlimitem 200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.29. odpowiedzialność
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rzeczowe
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do pracowników ubezpieczonego lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność (z wyłączeniem
ryzyka kradzieży), z podlimitem 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.30. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania
i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych,
artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu
organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, z podlimitem 300 000
zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (zakres ubezpieczenia obejmuje szkody
spowodowane pokazem sztucznych ogni itp.), z włączeniem do ochrony szkód spowodowanych przez
uczestników, pracowników ubezpieczającego i członków ich rodzin, wykonawców, zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów, przewodników, służby techniczne, administracyjne i ochrony
(z zachowaniem prawa do regresu w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej) oraz szkód
wyrządzonych tym wymienionym osobom i służbom,
4.31. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z wynajmem sal, holu lub innych
pomieszczeń w celu organizacji wystaw, kiermaszów, szkoleń, konferencji itp., z podlimitem 100 000
zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.32. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem pojazdów
niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.33. rozszerzona o odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu wniesionym do pokoi przez gości
hotelowych (Centrum Szkoleniowo - Edukacyjne Parku Narodowego Gór Stołowych, 100 miejsc
noclegowych), z podlimitem 100 000,00 zł, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,
4.34. odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z realizacji zadań Straży Parku, bez podlimitu, do
wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.,
4.35. odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez zwierzęta przebywające na terenie
Parku Narodowego z wyłączeniem szkód w uprawach, płodach rolnych i uprawach leśnych, w tym
szkody wyrządzone w mieniu podwykonawców, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie
wypadki ubezpieczeniowe.
4.36. odpowiedzialność cywilną pracodawcy za następstwa wypadków przy pracy (szkody osobowe
i rzeczowe) wyrządzone pracownikom, powstałe w związku z wykonywaniem przez nich pracy,
niezależnie od podstawy zatrudnienia (odszkodowanie stanowiące nadwyżkę nad świadczeniem
wypłacanym osobom uprawnionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017, poz. 1773 z późn. zm.), bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe.
5.
Suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 500 000,00 zł
w każdym rocznym okresie ubezpieczenia, z uwzględnieniem podlimitów określonych wyżej.
6.
Warunki szczególne obligatoryjne:
6.1. Przyjęcie treści definicji podanych w SIWZ
6.2. Rozszerzenie ubezpieczenia o czyste straty finansowe, przez które należy rozumieć szkodę
niewynikającą ze szkody w mieniu lub na osobie wyrządzonej osobie trzeciej, z podlimitem
200 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
6.3. Przyjęcie podanej klauzuli daty stempla bankowego lub pocztowego
6.4. Przyjęcie podanej klauzuli czasu ochrony
6.5. Przyjęcie podanej klauzuli nieściągania rat niewymagalnych
6.6. Przyjęcie podanej klauzuli zgłaszania szkód
6.7. Przyjęcie podanej klauzuli włączenia rażącego niedbalstwa
6.8. Przyjęcie podanej klauzuli 72 godzin
6.9. Przyjęcie podanej klauzuli automatycznego pokrycia OC
6.10. Przyjęcie podanej klauzuli wadliwego wykonania prac, czynności lub usług
6.11. Przyjęcie podanej klauzuli wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów
6.12. Ubezpieczyciel niezwłocznie powiadomi ubezpieczającego o każdym roszczeniu z tytułu
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które wpłynie bezpośrednio do ubezpieczyciela na
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podstawie art. 822 § 4 Kodeksu cywilnego oraz o każdym odszkodowaniu i/lub
zadośćuczynieniu wypłaconym w związku z roszczeniem z tytułu ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej, a w szczególności przekaże kopię decyzji o wypłacie
odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.
6.13. Ubezpieczający lub ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić ubezpieczyciela o zgłoszeniu
przeciwko niemu roszczenia nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania takiego zgłoszenia
oraz przekazać w terminie tym zgłoszenie do ubezpieczyciela. Niniejsze postanowienie w pełni
wyczerpuje obowiązki ubezpieczającego i ubezpieczonego wynikające z art. 818 §1 i §2 Kodeksu
cywilnego. Jeśli zgłaszający roszczenie zdecyduje się skierować je bezpośrednio do
ubezpieczyciela, ubezpieczający i ubezpieczony są zwolnieni od skutków niezłożenia
zawiadomienia w terminie.
6.14. Płatność składki rocznej w 4 równych ratach kwartalnych
6.15. Franszyzy i udziały własne:
a. w szkodach rzeczowych franszyza integralna – 200,00 zł; franszyza redukcyjna, udział
własny – brak; w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny –
brak
b. w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza
redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia
ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy
redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak
c. w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 500,00 zł, franszyza
redukcyjna, udział własny – brak
d. w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza integralna –
brak, franszyza redukcyjna – 10% wartości szkody, nie więcej niż 1 000,00 zł, udział własny –
brak
7.
Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne:
7.1. Zwiększenie obligatoryjnego limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu czystych strat
finansowych z 200 000,00 zł do sumy 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki
ubezpieczeniowe
7.2. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone w związku z gromadzeniem
i przetwarzaniem danych osobowych oraz naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie
tych danych, z podlimitem 300 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
7.3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody osobowe, do których naprawienia ubezpieczony
zobowiązany będzie w oparciu o zasadę słuszności
7.4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie, z podlimitem 100 000,00 zł
na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe
7.5. Przyznanie ubezpieczającemu prawa do uzupełniania sumy gwarancyjnej po wypłacie
odszkodowania, według stawki zgodnej ze złożoną ofertą
7.6. Przyjęcie podanej klauzuli funduszu prewencyjnego
7.7. Przyjęcie podanej klauzuli 168 godzin
7.8. Przyjęcie podanej klauzuli uznania okoliczności
7.9. Przyjęcie podanej klauzuli zmiany wielkości ryzyka
7.10. Zniesienie franszyzy integralnej w szkodach rzeczowych
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Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych
w I części zamówienia.
1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania korespondencji związanej z likwidacją szkód,
kierowanej do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający,
ubezpieczony), za pośrednictwem brokera Zamawiającego, Inter-Broker sp. z o.o. w Toruniu –
zwanego dalej „brokerem”.
2. W sytuacjach niecierpiących zwłoki dopuszcza się przekazywanie przez Wykonawcę
korespondencji, o której mowa w pkt 1, bezpośrednio Zamawiającemu bądź innym osobom
zainteresowanym (ubezpieczający, ubezpieczony), jednakże z równoległym powiadamianiem
o niej brokera.
3. Korespondencja, o której mowa w pkt 1, może być prowadzona pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną.
4.
Korespondencja, o której mowa w pkt 1, w szczególności obejmuje:
1) przekazywanie informacji o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody – nie później niż w ciągu
3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody,
2) niezwłoczne (nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody) określanie
dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy
i wartości szkody oraz wysokości odszkodowania,
3) zawiadomienia o niemożliwości zakończenia postępowania likwidacyjnego w ciągu 30 dni
od zgłoszenia szkody, wraz z podaniem uzasadnienia,
4) określanie przypuszczalnego terminu zajęcia ostatecznego stanowiska w sprawie decyzji
kończącej postępowanie likwidacyjne,
5) pisemne informowanie Zamawiającego oraz brokera o każdej decyzji odszkodowawczej.
5. Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia
z zamawiającym/ ubezpieczonym/ poszkodowanym dogodnego dla obu stron terminu
przeprowadzenia oględzin szkody. Dokonanie przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin
szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia szkody lub w innym, uzgodnionym
z Zamawiającym terminie. W razie niedokonania przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin
w określonym wyżej terminie, Zamawiający ma prawo przystąpić do usuwania następstw szkody.
W takich przypadkach wysokość szkody i odszkodowania będzie ustalona na podstawie protokołu
sporządzonego przez Zamawiającego oraz następujących dokumentów:
 dokumentu potwierdzającego tytuł prawny (np. kopia faktury zakupu lub kopia wyciągu
z ewidencji środków trwałych),
 protokołu sporządzonego na okoliczność szkody,
 dokumentu
potwierdzającego
wysokość
szkody,
np. kosztorys
lub faktura
wraz z dokumentacją fotograficzną ukazującą rozmiar szkody.
6. W przypadku konieczności dokonania dodatkowych oględzin szkody, Wykonawca przeprowadza
je w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
7. Oględziny szkody mogą nastąpić w innym terminie, niż określony w pkt 5 i 6, w drodze
indywidualnych ustaleń z Zamawiającym.
8. W przypadku roszczeń kierowanych do ubezpieczającego/ubezpieczonego z zakresu
odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobligowany jest zasięgnąć opinii ubezpieczającego/
ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego odpowiedzialności za zaistniały wypadek
ubezpieczeniowy.
9. Wykonawca może żądać wyłącznie dokumentów i informacji adekwatnych do rodzaju szkody,
jej przyczyn i okoliczności i niezbędnych do ustalenia swojej odpowiedzialności oraz wysokości
odszkodowania. Żądanie dokumenty i informacje winny być określone wyczerpująco, czytelnie
i w sposób niebudzący wątpliwości adresata. Wykonawca nie może powtórnie żądać dokumentów
i informacji wcześniej przekazanych, a konsekwencje ich zagubienia lub utraty przez Wykonawcę
w żadnym razie nie mogą obciążać Zamawiającego i wpływać na wydłużenie procesu likwidacji
szkody i wypłaty należnego odszkodowania.
10. W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko
dwukrotnie zwrócić się do Zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający,
ubezpieczony).
11. Wykonawca zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania w terminach określonych w art. 817 § 1
i 2 k.c., o ile nie przyjął fakultatywnej klauzuli wypłaty bezspornej części odszkodowania,
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pod rygorem zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. 30-dniowy termin na ostateczną wypłatę
odszkodowania, o którym mowa w art. 817 § 1, nie obowiązuje, jeżeli poszkodowany
nie dostarczył dokumentów, o które wystąpił Wykonawca, a które mają wpływ na ustalenie
wysokości szkody lub odpowiedzialności za szkodę oraz gdy ustalenie odpowiedzialności
Wykonawcy albo wysokość należnego odszkodowania zależy od toczącego się postępowania
karnego lub cywilnego – dotyczy ubezpieczeń dobrowolnych.
12. Na żądanie Zamawiającego lub brokera Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia w przeciągu
3 dni roboczych od otrzymania zapytania informacji, na jakim etapie jest likwidowana szkoda.
13. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie złożone przez Zamawiającego
lub za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego w ciągu 30 dni od daty otrzymania odwołania.
14. Wykonawca oświadcza, iż do rozstrzygnięcia procedury likwidacyjnej wystarczające są kopie
dokumentów przesyłane w formie elektronicznej (e-mailem lub faksem). Niniejsze postanowienie
nie dotyczy szkód osobowych, w odniesieniu do których Wykonawca może wymagać
od poszkodowanego oryginałów dokumentów.
15. Wykonawca oświadcza, że wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych dla Zamawiającego
bądź innych osób uprawnionych (ubezpieczający, ubezpieczony) będą przyznawane w wartości
brutto (z podatkiem VAT). Dotyczy to zarówno odszkodowań wypłacanych na podstawie
oryginału faktury naprawy lub zakupu, albo jej kopii, jak również odszkodowań wypłacanych
w oparciu o kosztorys odtworzenia uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego przedmiotu
ubezpieczenia dotkniętego szkodą.
16. Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę
na rachunek bankowy Zamawiającego bądź poszkodowanego, jeżeli Zamawiający udzieli
mu stosownych uprawnień.
17. Wykonawca zobowiązuje się do przesyłania raportu o przebiegu ubezpieczeń do brokera
ubezpieczeniowego Zamawiającego na każdy jego wniosek, w terminie 5 dni roboczych od daty
złożenia wniosku.
18. Zamawiający (ubezpieczony) ma prawo do wglądu do dokumentacji złożonej przez
poszkodowanego u Wykonawcy.
19. Wykonawca jest zobowiązany informować niezwłocznie Zamawiającego i ubezpieczających/
ubezpieczonych o każdej decyzji odszkodowawczej.
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