
Wstępne założenia do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

 

I. Przedmiot dialogu technicznego 

  

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk mienia, sprzętu elektronicznego, maszyn i urządzeń 

od awarii i uszkodzeń, instalacji fotowoltaicznych oraz odpowiedzialności cywilnej z 

tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania (użytkowania mienia). 

 

II. Informacje wspólne 

 

1. Miejsce ubezpieczenia 

1.1. Za miejsce ubezpieczenia uważa się wszystkie lokalizacje stałe (nazwane) placówek 

Zamawiającego uruchomione przed zawarciem Generalnej Umowy Ubezpieczenia, jak też 

uruchomione w trakcie jej obowiązywania oraz wszystkie miejsca, w których znajduje się 

infrastruktura, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność. Mienie zgłaszane do 

ubezpieczenia znajduje się na całym obszarze działalności Zamawiającego, w tym także pod 

ziemią, pod wodą, nad wodą, przy ujęciach rzek oraz na terenie otwartym. Położenie mienia 

nie będzie wpływało na ograniczenie lub wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej. 

1.2. Za miejsce ubezpieczenia uważa się również lokalizacje czasowe (nienazwane), w których z 

uwagi na konieczność wypełniania obowiązków służbowych, dokonywania napraw, 

przeglądów lub serwisu znajduje się mienie własne Zamawiającego bądź mienie osób trzecich 

użytkowane przez Zamawiającego na podstawie stosownych umów, jak również każde inne 

miejsce, w którym znajduje się mienie własne Zamawiającego użytkowane przez osoby trzecie 

na podstawie stosownych umów. 

1.3. W ramach ustalonych sum ubezpieczenia, Wykonawca dopuszcza możliwość 

przemieszczania mienia. Obowiązek wykazania, iż mienie zostało przeniesione do miejsca 

ubezpieczenia ciąży na Zamawiającym. 

1.4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że podane sumy ubezpieczenia dla niniejszego 

zamówienia w trakcie wykonywania zamówienia mogą ulec zmianie w każdej lokalizacji, w 

której Zmawiający prowadzi działalność. Zamawiający na bieżąco prowadzi inwestycje 

budowalne polegające na modernizacji mienia lub na budowie nowego mienia. 

1.5. W okresie trwania zamówienia inwestycje będą na bieżąco odbierane od wykonawców 

kontraktów budowalnych i zgłaszane do ubezpieczenia według wartości kontraktowych, a 

następnie po wpisaniu na stan środków trwałych wartości zostaną zaktualizowane według 

wartości księgowych początkowych. Szacunkowy wzrost wartości mienia w stosunku do 

danych podanych na dzień 30 września 2019 r. może wzrosnąć maksymalnie o 10 % w 

stosunku do zgłoszonych wartości.    

 

2. Baza wyceny wartości 

2.1. W odniesieniu do budynków i budowli ubezpieczonych według wartości księgowej brutto, 

sumę ubezpieczenia stanowi początkowa wartość księgowa, stanowiąca sumę wartości, z 

jakich ten środek trwały został wprowadzony do ewidencji księgowej na zapisach 

początkowych, rozumiana jako wartość księgowa brutto bez względu na stopień amortyzacji i 

stopień zużycia technicznego. 

2.2. W odniesieniu do budynków i budowli zabytkowych ubezpieczonych według wartości 

odtworzeniowej, sumę ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa nowa bez potrącenia 

amortyzacji i zużycia technicznego, Wykonawca przyjmuje i akceptuje wycenę budynków 

zabytkowych, wykonaną na zlecenie Zamawiającego przez niezależnego rzeczoznawcę 

majątkowego. Odbudowa, rekonstrukcja budynków i budowli zabytkowych po szkodzie będzie 

się odbywała w technologii, w jakiej obiekt został wykonany, przy zastosowaniu się do zaleceń 

i/lub decyzji konserwatora zabytków oraz przy użyciu materiałów najbardziej zbliżonych 



parametrami, cechami, kolorem, fakturą, etc. do materiału, z którego uszkodzony element był 

wykonany. 

2.3. W odniesieniu do budynków i budowli, które powstały na skutek zrealizowanej inwestycji, do 

czasu wpisu do ewidencji środków trwałych, sumę ubezpieczenia (wartość kontraktową) 

stanowi wartość końcowa inwestycji. 

2.3.1. Zostaje uzgodnione, iż po wprowadzeniu na stan środków trwałych mienia zgłoszonego do 

ubezpieczenia według wartości kontraktowej, Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania 

korekty wartości, według wartości, z jaką dane mienie zostanie wprowadzone na stan środków 

trwałych po otrzymaniu stosownego wniosku od Zamawiającego za pośrednictwem Brokera 

ubezpieczeniowego Zamawiającego. 

2.4. W przypadku konieczności dokonania cesji z polisy ubezpieczenia na rzecz podmiotu 

kredytującego, Wykonawca, na wniosek Zamawiającego, dokona korekty sumy 

ubezpieczenia budynków, budowli lub maszyn i urządzeń do wartości ustalonej w oparciu o 

wykonany przez rzeczoznawcę majątkowego operat szacunkowy, o ile będzie zachodziła 

potrzeba wyceny. 

2.5. W odniesieniu do pozostałych środków trwałych, sumę ubezpieczenia stanowi łączna wartość 

tych środków, stanowiąca sumę wartości, z jakimi dany środek trwały został wprowadzony do 

ewidencji księgowej na zapisach początkowych, rozumiana jako wartość księgowa brutto bez 

względu na stopień amortyzacji i stopień zużycia technicznego. 

2.6. W odniesieniu do środków niskocennych oraz przedmiotów podlegających jednorazowej 

amortyzacji, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dla tego mienia Zamawiający może nie 

prowadzić ewidencji środków trwałych. Dla takiej kategorii mienia zostanie ustalony limit 

odpowiedzialności Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie 

polisowym.  

2.7. W odniesieniu do środków obrotowych, suma ubezpieczenia ustalona jest jako limit 

odpowiedzialności Wykonawcy. 

2.8. W odniesieniu do mienia pracowniczego oraz mienia osób trzecich (środki obrotowe osób 

trzecich), suma ubezpieczenia ustalona jest jako limit odpowiedzialności Wykonawcy. 

2.9. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego do 7 lat, suma ubezpieczenia ustalona jest według 

wartości księgowej początkowej brutto, a dla sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat, suma 

ubezpieczenia ustalona jest jako limit odpowiedzialności Wykonawcy. 

2.10. W odniesieniu do wartości pieniężnych i innych walorów, suma ubezpieczenia ustalona jest 

jako limit odpowiedzialności Wykonawcy. 

2.11. W odniesieniu do mienia dzierżawionego lub użytkowanego na podstawie stosownych umów 

zawartych przez Zamawiającego, sumę ubezpieczenia stanowi wartość zgłoszona do 

ubezpieczenia wynikająca z takich umów. 

 

3. Do wszystkich ryzyk objętych niniejszym zadaniem częściowym nr 3 zastosowanie 

mają następujące zapisy: 

3.1. W przypadku, gdy dla danego ryzyka nie został dedykowany indywidualny limit, oznacza to, 

że pokrycie ubezpieczeniowe jest do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia. 

3.2. Wszelkie limity odpowiedzialności Wykonawcy odnoszą się do rocznego okresu polisowego, 

chyba że postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowią inaczej. 

3.3. Zwrot składki odbywa się bez potrącania kosztów manipulacyjnych.  

3.4. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania z należnego odszkodowania nieopłaconych rat 

składek ubezpieczeniowych. 

3.5. Składkę dodatkową nalicza się w systemie pro rata temporis lub z zastosowaniem stawki 

wynikającej z klauzuli automatycznego pokrycia. 

3.6. Składka minimalna przy doubezpieczeniach wynosi 100,00 PLN. 

3.7. Stawki przedstawione w ofercie Wykonawcy obowiązują dla całego okresu zamówienia 

(wykonywania zamówienia przez Wykonawcę), niezależnie od zwiększenia lub zmniejszenia 

sum ubezpieczenia. 



3.8. Konsumpcja sumy ubezpieczenia dla mienia ubezpieczonego na sumy stałe nie ma 

zastosowania (z wyłączeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej), limity 

odpowiedzialności Wykonawcy podlegają konsumpcji w rocznym okresie polisowym.  

3.9. Dniem zapłaty składki jest dzień złożenia dyspozycji na rachunku bankowym Zamawiającego, 

o ile stan środków na rachunku pozwalał na realizację płatności. 

 

4. Przedmiot ubezpieczenia 

4.1. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy m.in. następujących kategorii mienia: 

4.1.1. Budynki, budowle i obiekty wraz z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, zasilającymi, 

teleinformatycznymi, antenowymi, oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz inne elementy 

wyposażenia budynków. 

4.1.2. Budowle wraz z osprzętem stanowiącym ich część składową w postaci urządzeń 

zabezpieczających, sterowniczych i telemetrycznych oraz pozostałe elementy wyposażenia 

budowli, w tym drogi wewnętrzne, zagospodarowanie terenu (również nasadzenia) i 

ogrodzenia. 

4.1.3. Stacja Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. 

4.1.4. Maszyny, urządzenia, kotłownie, kotły, zbiorniki gazu, gazogeneratory, systemy/instalacje 

służące do pozyskiwania biogazu z oczyszczonych ścieków. 

4.1.5. Układ przesyłowy wraz z tunelem technologicznym pod dnem Wisły oraz kompleksową 

infrastrukturą towarzyszącą, położoną na terenie Warszawy, w tym kolektorami o dużych 

średnicach oraz Zakład Farysa i Zakład Świderska. 

4.1.6. Przepompownie, hydrofornie, wieże ciśnień, ujęcia wody, kotłownie, zbiorniki gazu i chloru. 

4.1.7. Sieci energetyczne napowietrzne i kablowe należące do Zamawiającego, rozdzielnie 

elektryczne i telekomunikacyjne, infrastruktura naziemna, podziemna na terenie Zakładów, 

obiekty przynależne Zakładów oraz infrastruktura położona na terenie Warszawy oraz 

okolicznych miast i gmin, która należy do Zamawiającego lub za którą ponosi 

odpowiedzialność na podstawie umów dzierżawy, użyczenia lub innego stosunku prawnego. 

4.1.7.1. Infrastruktura Zamawiającego składa się m.in. z  sieci wodociągowej, w tym magistrali, sieci  

kanalizacyjnej, w tym kolektorów o dużych średnicach, kabli, światłowodów, przewodów 

tłocznych, przykanalików, kanałów,  zasuw, przepompowni, linii elektrycznych, studni. 

4.1.8. Środki trwałe zgodnie z zapisami w ewidencji środków trwałych, w tym maszyny, urządzenia, 

sprzęt i wyposażenie, maszyny i sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny zamontowany 

na pojazdach oraz jednostkach pływających z wyłączeniem samych pojazdów oraz jednostek 

pływających. 

4.1.9. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny – własny oraz dzierżawiony. 

4.1.10. Środki transportu wewnętrznego nie objęte ubezpieczeniem auto – casco. 

4.1.11. Nakłady na adaptację pomieszczeń). 

4.1.12. Mienie własne w transporcie. 

4.1.13. Wartości i walory pieniężne. 

4.1.14. Środki obrotowe, w tym w szczególności chlor, kwas siarkowy, materiały, surowce, produkty i 

półprodukty wykorzystywane przez Zamawiającego do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

4.1.15. Mienie niskocenne – umorzone w dniu wprowadzenia do ewidencji księgowej lub 

zamortyzowane. 

4.1.16. Mienie osób trzecich. 

4.1.17. Mienie pracownicze. 

4.1.18. Szyby i przedmioty szklane. 

4.1.19. Dokumentacja znajdująca się w archiwum oraz dokumentacja bieżąca. 

4.1.20. Instalacje fotowoltaiczne. 

 

5. System ubezpieczenia 



5.1. Wszystkie sumy ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia podawane są łącznie bez 

ich podziału na poszczególne lokalizacje oraz bez uwzględnienia podatku VAT. Zestawienia 

mienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Zamawiającego ujęte są w Załączniku 

nr 1, przy czym nie stanowią one podstawy do określenia maksymalnej wartości mienia w 

danej lokalizacji. Zestawienia majątku podlegającego ubezpieczeniu zostały przygotowane w 

dobrej wierze przez Zamawiającego na podstawie danych księgowych aktualnych na dzień 30 

września 2019 r.. Ewentualne różnice nie wynikają z zamierzonego działania Zamawiającego, 

a Wykonawca nie będzie podnosił jakiegokolwiek zarzutu w przypadku takich różnic. 

5.2. Zamawiający oświadcza, iż nie przedstawia pełnego wykazu mienia, lecz podliczone wartości 

dla poszczególnych kategorii majątku podlegającego ubezpieczeniu z podziałem na 

poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego. Pełna ewidencja mienia znajduje się 

w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku powstania szkody objętej zakresem ochrony 

ubezpieczeniowej, Wykonawca, po uprzednim zgłoszeniu takiego wniosku, ma prawo wglądu 

do ewidencji mienia Zamawiającego. Wgląd do ewidencji będzie możliwy w siedzibie 

Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, chyba że Zamawiający za 

pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego Zamawiającego przekaże Wykonawcy 

potwierdzenie wpisania danego przedmiotu dotkniętego szkodą na stan środków trwałych, a 

Wykonawca uzna takie potwierdzenie za wystarczające. 

5.3. Zamawiający oświadcza, iż w ramach ubezpieczonego mienia znajdują się obiekty zabytkowe 

takie, jak budynki i budowle (w tym filtry powolne) pozostające pod nadzorem konserwatora 

zabytków. Wykonawca po zawarciu Generalnej Umowy Ubezpieczenia nie może 

kwestionować stanu technicznego obiektów zabytkowych oraz ich zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych. 

5.4. Wykonawca akceptuje brak rozbicia ubezpieczonego majątku na poszczególne składniki 

majątkowe. 

 

III. Rodzaje ryzyk ubezpieczeniowych 

 

1. Ryzyko 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; 

2. Ryzyko 2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk; 

3. Ryzyko 3 - Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń; 

4. Ryzyko 4 - Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych od wszystkich ryzyk;  

5. Ryzyko 5 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz posiadania (użytkowania) mienia. 

 

IV. Okres ubezpieczenia  

 

1. W wyniku rozstrzygnięcia zamówienia na niniejsze zadanie częściowe nr 3 oraz wyboru oferty 

Wykonawcy zostanie zawarta Generalna Umowa Ubezpieczenia na okres od dnia 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (podstawowy okres wykonywania zamówienia przez 

Wykonawcę). 

2. Zamawiający oświadcza, iż zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przysługuje mu prawo do skorzystania z opcji przedłużenia okresu wykonywania 

przez Wykonawcę zamówienia na okres kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych, tj. od dnia 1 

stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z prawa opcji określonego w zdaniu poprzedzającym, Generalna 

Umowa Ubezpieczenia zostanie automatycznie wydłużona na okres od dnia 1 stycznia 2024 

r. do dnia 31 grudnia 2024 r. bez konieczności sporządzania aneksu do tej umowy. 

3. Dalsze postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia odnoszące się do terminów okresów 

polisowych będą uwzględniały możliwość skorzystania przez Zamawiającego z opcji 

przedłużenia okresu wykonywania przez Wykonawcę zamówienia. 

4. Generalna Umowa Ubezpieczenia zawierać będzie następujące roczne okresy polisowe: 

4.1. Pierwszy okres roczny od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.; 



4.2. Drugi okres roczny od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

4.3. Trzeci okres roczny od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; 

4.4. Czwarty okres roczny od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. (pod warunkiem 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji przedłużenia okresu wykonywania przez 

Wykonawcę zamówienia). 

 

V. Dane o szkodowości 

 

1. Zestawienie szkodowe za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. stanowi 

Załącznik nr 4. 

 

VI. Zakres ryzyk 

 

Ryzyko 1 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 

 

1. Podstawa prawna 

1.1. Zakres ochrony zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla niniejszego zadania 

częściowego nr 3, Generalną Umową Ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia stosowanymi przez Wykonawcę, przywołanymi w ofercie Wykonawcy i 

mającymi zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie przez Zamawiającego w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Generalnej Umowie Ubezpieczenia. 

2. Podstawowy zakres ochrony: 

2.1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona w zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. 

2.2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu, powstałe w 

okresie ubezpieczenia na skutek jakiegokolwiek nagłego i niezależnego od woli 

Zamawiającego zdarzenia losowego z uwzględnieniem wszelkich rozszerzeń ochrony 

ubezpieczeniowej,  określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wszelkie postanowienia 

zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę będą miały 

zastosowanie, o ile postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia nie stanowią inaczej. 

2.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje co najmniej szkody powstałe na skutek jednego z 

następujących zdarzeń oraz następstw takich zdarzeń: 

2.3.1. Pożar; 

2.3.2. Bezpośrednie uderzenie pioruna (w tym w urządzenia i instalacje); 

2.3.3. Eksplozja/implozja, w tym wybuch fizyczny i chemiczny; 

2.3.4. Upadek statku powietrznego lub jego elementów; 

2.3.5. Powódź; 

2.3.6. Wiatr, niezależnie od jego prędkości, huragan oraz trąba powietrzna;  

2.3.7. Deszcz nawalny (opad deszczu o  współczynniku natężenia według skali stosowanej przez 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej co najmniej 2); 

2.3.8. Grad;  

2.3.9. Działanie ciężaru śniegu, szadzi, lodu, zamrozu lub innych osadów atmosferycznych 

(zaleganie na ubezpieczonym mieniu); 

2.3.10. Trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, tąpnięcie (z wyłączeniem szkód 

górniczych); 

2.3.11. Lawina; 

2.3.12. Dym lub sadza; 

2.3.13. Uderzenie przez pojazd lub jednostkę pływającą, w tym przez pojazd użytkowany przez 

Zamawiającego niezależnie od podstawy prawnej użytkowania lub jednostkę pływającą 

Zamawiającego; 

2.3.14. Huk ponaddźwiękowy; 



2.3.15. Upadek drzew, budynków, budowli lub urządzeń technicznych, w tym należących do 

Zamawiającego; 

2.3.16. Upadek meteorytu lub obiektu wytworzonego przez człowieka przeznaczonego do 

pozostawania na orbicie okołoziemskiej; 

2.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również następujące szkody i zdarzenia oraz następstwa 

takich szkód i zdarzeń: 

2.4.1. Szkody wyrządzone przez burzę, wiatr, wichurę; 

2.4.2. Uszkodzenia/pęknięcia rurociągów/kolektorów lub podobnego rodzaju infrastruktury, przecieki 

z kotłów, rurociągów/kolektorów oraz podobnego rodzaju infrastruktury; 

2.4.3. Szkody powstałe na skutek bezpośredniego lub pośredniego działania wody oraz/lub cieczy 

innego rodzaju, w tym na skutek wydostania się, cofnięcia lub spiętrzenia wody oraz/lub cieczy 

innego rodzaju z urządzeń wodociągowych oraz/lub kanalizacyjnych na skutek ich 

niedrożności bądź uszkodzenia; 

2.4.4. Szkody powstałe na skutek zalania wodą oraz/lub cieczą innego rodzaju, w tym uszkodzenie 

mienia powstałe na skutek szybko topniejącego śniegu oraz/lub lodu w wyniku zmiany 

temperatury; 

2.4.5. Szkody wyrządzone przez parę wodną; 

2.4.6. Szkody wyrządzone na skutek działania mrozu polegające na pęknięciu, skruszeniu lub 

innego rodzaju szkody powstałe w wyniku działania mrozu; 

2.4.7. Szkody powstałe na skutek podtopienia wodą gruntową w wyniku podniesienia się poziomu 

wody wskutek długotrwałego deszczu lub topniejącego śniegu; 

2.4.8. Szkody w sieciach energetycznych zlokalizowanych w miejscu ubezpieczenia powstałe na 

skutek działania mrozu, śniegu, lodu bądź szadzi;  

2.4.9. Szkody powstałe w ogrodzeniach, chodnikach, bramach, szlabanach bądź innego rodzaju 

budowlach; 

2.4.10. Szkody powstałe na skutek pośredniego uderzenia pioruna; 

2.4.11. Szkody powstałe na skutek przepięcia, indukcji, zwarcia, przetężenia; 

2.4.12. Szkody powstałe na skutek działania prądu o niewłaściwych parametrach; 

2.4.13. Szkody powstałe na skutek przypalenia bądź osmolenia bez widocznego ognia, wskutek 

czego dochodzi do utraty oraz/lub ograniczenia funkcjonalności przedmiotu ubezpieczenia; 

2.4.14. Jakiekolwiek nagłe i niezależne od woli Zamawiającego zdarzenie polegające na skażeniu lub 

zanieczyszczeniu przedmiotu ubezpieczenia, nawet gdyby do zdarzenia nie doszło 

bezpośrednio w miejscu ubezpieczenia; 

2.4.15. Szkody polegające na przewróceniu się budynków, budowli, masztów, drzew, dźwigów, 

zapadnięciu się, wymyciu lub podmyciu nawierzchni dróg, chodników i innych ciągów 

pieszych, parkingów; 

2.4.16. Szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu środków obrotowych bądź utracie ich 

właściwości oraz szkody magazynowe, w tym szkody polegające na przewróceniu się 

regałów, urządzeń lub maszyn, także wskutek ich wadliwości lub uderzenia pojazdu własnego 

niezależnie od podstawy prawnej użytkowania; 

2.4.17. Stłuczenia lub uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych oraz szkody powstałe na skutek 

stłuczenia lub uszkodzenia szyb i przedmiotów szklanych; 

2.4.18. Szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia powstałe w związku z transportem w obrębie 

lokalizacji oraz pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego; 

2.4.19. Szkody powstałe na skutek kradzieży z włamaniem (dokonanej lub usiłowanej); 

2.4.20. Szkody powstałe na skutek rabunku (dokonanego lub usiłowanego); 

2.4.21. Szkody powstałe na skutek wandalizmu oraz/lub dewastacji; 

2.4.22. Szkody powstałe na skutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi 

ochroną ubezpieczeniową lub akcji ratowniczej w przypadku szkody, która wystąpiła w 

otoczeniu/sąsiedztwie ubezpieczonego mienia;  

2.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również następujące koszty poniesione przez 

Zamawiającego: 



2.5.1. Koszty związane z zabezpieczeniem mienia przed szkodą w razie jego bezpośredniego 

zagrożenia; 

2.5.2. Koszty związane z akcją ratowniczą, jeżeli miała ona na celu zmniejszenie strat lub 

ograniczenie ich zwiększenia, nawet jeżeli okazałaby się bezskuteczna oraz koszty akcji 

ratowniczej w przypadku szkody, która wystąpiła w otoczeniu/sąsiedztwie ubezpieczonego 

mienia;  

2.5.3. Koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie włącznie z kosztami rozbiórki, 

demontażu, wyburzenia, odgruzowania części niezdatnych do użytku oraz transportu; 

2.5.4. Koszty ekspertyz, serwisu, rzeczoznawców (w tym zagranicznych, o ile wymaga tego rodzaj  

mienia dotkniętego szkodą),  powołanych w związku z likwidacją szkody powstałej na skutek 

zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową; 

2.5.5. Koszty walidacji, powtórnej certyfikacji, atestacji przedmiotu dotkniętego szkodą, o ile 

Zamawiający jest zobowiązany do dokonania takiej walidacji, certyfikacji lub atestacji na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

2.5.6. Koszty ponownego napełnienia automatycznych urządzeń gaśniczych podlegają ochronie w 

zakresie limitu odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym pod warunkiem, że: 

2.5.6.1. użycie urządzeń gaśniczych zapobiegło powstaniu szkody z powodu pożaru, którego skutki 

były objęte ochroną ubezpieczeniową lub 

2.5.6.2. utracono czynniki gaśnicze w wyniku fałszywego alarmu, który był rezultatem zadziałania 

czujek przeciwpożarowych lub wadliwością urządzeń przeciwpożarowych bądź gaśniczych 

lub 

2.5.6.3. nastąpiło uwolnienie substancji gaśniczych na skutek awarii systemu gaśniczego lub 

2.5.6.4. nastąpiło samoistne uwolnienie substancji gaśniczych. 

2.5.7. Koszty odtworzenia/oczyszczenia dokumentacji, w tym archiwum własnego Zamawiającego; 

2.5.8. Koszty przeprogramowania zamków oraz/lub systemów zabezpieczeń po dokonanej lub 

usiłowanej kradzieży lub ich wymianę; 

2.5.9. Koszty pracy w godzinach nocnych, w ustawowych dniach wolnych od pracy, w  godzinach 

nadliczbowych, o ile koszty te są związane z powstałą szkodą objętą ochroną 

ubezpieczeniową; 

2.6. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku kiedy Ogólne Warunki Ubezpieczeń stosowane przez 

Wykonawcę: 

2.6.1. Przewidują brak odpowiedzialności Wykonawcy za szkody powstałe na skutek zalania mienia 

przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze, posadzce bądź na 

powierzchni ziemi lub na podstawach o niewystarczającej wysokości - wyłączenie lub 

ograniczenie ochrony nie będzie miało zastosowania. 

2.6.2. Przewidują wyłączenie odpowiedzialności lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody w 

mieniu znajdującym się na obszarach zagrożonych niebezpieczeństwem powodzi lub 

terenach zalewowych bądź uzależniają odpowiedzialność Wykonawcy od historycznego 

występowania powodzi na takich terenach – wyłączenie lub ograniczenie ochrony nie będzie 

miało zastosowania. 

2.6.3. Przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody powstałe 

na skutek zapadania lub osuwania się ziemi w wyniku działania wód podziemnych – 

wyłączenie lub ograniczenie ochrony nie będzie miało zastosowania. 

2.6.4. Przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu złego stanu 

dachu – wyłączenie lub ograniczenie ochrony nie będzie miało zastosowania. 

2.6.5. Przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za awarie 

mechaniczne/elektryczne – wyłączenie lub ograniczenie ochrony nie będzie miało 

zastosowania. 

2.6.6. Przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody powstałe 

na skutek braku działania lub niewłaściwego działania urządzeń grzewczych bądź 

klimatyzacyjnych – wyłączenie lub ograniczenie ochrony nie będzie miało zastosowania. 



2.6.7. Przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w mieniu 

znajdującym się pod ziemią lub pod wodą – wyłączenie lub ograniczenie ochrony nie będzie 

miało zastosowania. 

2.6.8. Przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody powstałe 

na skutek bezpośredniego lub pośredniego uderzenia pioruna – wyłączenie lub ograniczenie 

ochrony nie będzie miało zastosowania. 

2.6.9. Przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 

przypalenia lub osmolenia bez wystąpienia pożaru – wyłączenie lub ograniczenie ochrony nie 

będzie miało zastosowania. 

2.6.10. Przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 

ujawnienia się wady ukrytej lub wadliwej właściwości przedmiotu ubezpieczenia – wyłączenie 

lub ograniczenie ochrony nie będzie miało zastosowania. 

2.6.11. Przewidują wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 

błędów konstrukcyjnych lub projektowych, nieprawidłowego montażu i użycia wadliwych 

materiałów - wyłączenie lub ograniczenie ochrony nie będzie miało zastosowania. 

2.7. Zostaje uzgodnione, iż przy uwzględnieniu postanowień pkt 2.6, w przypadku, kiedy Ogólne 

Warunki Ubezpieczeń stosowane przez Wykonawcę przewidują wyłączenia bądź 

ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za zdarzenia, szkody lub koszty objęte zakresem 

ochrony ubezpieczeniowej wskazanym w niniejszym pkt 2, takie wyłączenia bądź 

ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie będą miały zastosowania, jeżeli przy ich 

zastosowaniu brak będzie ochrony ubezpieczeniowej dla takich zdarzeń, szkód lub kosztów. 

 

3. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy 

3.1. Sumy ubezpieczenia dla poszczególnych grup mienia oraz systemy wartości, według których 

ustalana jest suma ubezpieczenia są następujące: 

 

L.P. Grupa mienia Rodzaj sumy Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia 
1. Budynki i budowle Sumy stałe Wartość 

księgowa brutto 
 

2. Budynki i budowle 
zabytkowe 

Sumy stałe Wartość 
odtworzeniowa 

 

3. Budynki i budowle 
dzierżawione 

Sumy stałe Wartość z 
zawartych umów 

 

4. Maszyny, urządzenia i 
wyposażenie 

Sumy stałe Wartość 
księgowa brutto 

 

5. Infrastruktura podziemna 
na terenie Zakładów oraz 
obiekty przynależne 

Sumy stałe Wartość 
księgowa brutto 

 

6. Układ przesyłowy pod 
dnem Wisły składający 
się z tunelu pod dniem 
Wisły, budynków 
budowli, maszyn i 
urządzeń, kolektorów, 
światłowodów oraz 
infrastruktury powiązanej 
położonej na terenie 
Warszawy 

Sumy stałe Wartość 
księgowa brutto 

 

7. Światłowody położone na 
terenie Warszawy oraz 
okolicznych miast i gmin 

Sumy stałe Wartość 
księgowa brutto 

 

8. Wartości i walory 
pieniężne  w lokalu 

Pierwsze ryzyko Wartość 
nominalna 

 

9. Transport wartości 
pieniężnych 

Pierwsze ryzyko Wartość 
nominalna 

 



10. Środki obrotowe (zapasy 
i materiały) 

Pierwsze ryzyko Wartość zakupu  

11. Mienie osobiste 
pracowników 

Pierwsze ryzyko Wartość 
rzeczywista 

 

12. Mienie osób trzecich Pierwsze ryzyko Wartość 
rzeczywista 

 

13. Środki nisko cenne   Pierwsze ryzyko Wartość zakupu  
14. Klauzula ubezpieczenia 

maszyn i urządzeń 
zamontowanych na 
pojazdach pkt. 5.17. 

Pierwsze ryzyko Wartość 
księgowa brutto 

 

15. Inwestycje odebrane od 
Wykonawców, nie 
wpisane na stan środków 
trwałych 

 Wartość 
kontraktowa 

 

16. Infrastruktura położona 
poza terenami Zakładów 

Sumy stałe Wartość 
księgowa brutto 

 

 

3.2. Limity odpowiedzialności Wykonawcy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia odnoszą 

się oddzielnie do każdego rocznego okresu polisowego i są automatycznie odnawiane w 

każdym rocznym okresie polisowym.  

3.3. W uzupełnieniu pozostałych limitów odpowiedzialności Wykonawcy zawartych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, w szczególności w treści poszczególnych klauzul, wprowadza się 

następujące limity odpowiedzialności Wykonawcy: 

3.3.1. W odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku – limit odpowiedzialności 

Wykonawcy w wysokości 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym bez podziału na lokalizacje i grupy mienia. 

3.3.2. W odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu dla mienia 

pracowniczego – limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 1.000,00 PLN na jednego 

i 50.000,00 PLN na wszystkich pracowników. 

3.3.3. W odniesieniu do ryzyka kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu dla wartości i walorów 

pieniężnych – limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 700.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym bez podziału na lokalizacje. 

3.3.4. W odniesieniu do ryzyka rabunku wartości i walorów pieniężnych w transporcie – limit 

odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 150.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie polisowym.  

3.3.5. W odniesieniu do ryzyka powodzi - limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 

500.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

3.3.6. W odniesieniu do ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych – limit odpowiedzialności 

Wykonawcy w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i 500.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie polisowym dla wszystkich lokalizacji łącznie. 

3.3.7. W odniesieniu do  ubezpieczenia mienia w transporcie – limit odpowiedzialności Wykonawcy 

w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

3.3.8. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej – limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 

100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

3.3.9. W odniesieniu do ryzyka graffiti – limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 50.000,00 

PLN na jedno i 500.000,00 PLN na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

4. Franszyzy i udziały własne 

4.1. Zostaje uzgodnione, iż franszyza zastosowana przez Wykonawcę dotyczy pojedynczego 

zdarzenia definiowanego jako zrealizowanie się ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową. 

Utrata, zniszczenie, uszkodzenie jednego lub więcej przedmiotów objętych ochroną 

ubezpieczeniową wskutek jednej i tej samej przyczyny, w tym klauzul dodatkowych uznaje się 

za jedno zdarzenie. Z odszkodowania wypłacanego z tytułu jednego zdarzenia potrąca się 



jedną franszyzę redukcyjną, jeżeli zdarzenie obejmuje więcej ryzyk ubezpieczeniowych 

potrąca się jedną franszyzę o największej wysokości. 

4.2. Znosi się jakiekolwiek franszyzy integralne z wyłączeniem franszyzy integralnej dla 

infrastruktury położonej poza terenami Zakładów. 

4.3. Znosi się jakiekolwiek udziały własne. 

4.4. W uzupełnieniu odmiennych wysokości franszyz zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w treści poszczególnych klauzul, wprowadza się następujące franszyzy 

redukcyjne: 

4.4.1. W odniesieniu do ryzyka powodzi – franszyza redukcyjna w wysokości 50.000,00 PLN na 

każde zdarzenie; 

4.4.2. W odniesieniu do ryzyka wybuchu – franszyza redukcyjna w wysokości 20.000,00 PLN na 

każde zdarzenie; 

4.4.3. W odniesieniu do ryzyka terroryzmu, zamieszek społecznych i strajków – franszyza 

redukcyjna w wysokości 50.000,00 PLN na każde zdarzenie; 

4.4.4. W odniesieniu do ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych – franszyza redukcyjna w 

wysokości 100,00 PLN na każde zdarzenie; 

4.4.5. W odniesieniu do ryzyka kradzieży zwykłej, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji  i 

wandalizmu – franszyza redukcyjna w wysokości 500,00 PLN na każde zdarzenie; 

4.4.6. W odniesieniu do ryzyka graffiti – franszyza redukcyjna w wysokości 100,00 PLN na każde 

zdarzenie. 

4.4.7. W odniesieniu do pozostałych ryzyk, o ile inne postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia 

nie stanowią odmiennie – franszyza redukcyjna w wysokości 1.000,00 PLN na każde 

zdarzenie. 

4.4.8. Dla infrastruktury położonej poza terenami Zakładów (poz. 16 w tabeli w pkt. 3.1) wprowadza 

się następujące franszyzy: 

4.4.8.1. franszyza integralna – 500.000,00 PLN; 

4.4.8.2. franszyza redukcyjna – 50.000,00 PLN. 

 

5. Obligatoryjne klauzule dodatkowe 

 

5.1. Klauzula likwidacji dla środków obrotowych o następującej treści: 

5.1.1. Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania z tytułu 

szkody w środkach obrotowych w pełnej wartości odpowiadającej cenie zakupu powiększonej 

o koszty transportu. 

 

5.2. Klauzula szkód o małej wartości o następującej treści: 

5.2.1. Zostaje uzgodnione, iż w odniesieniu do szkód o wartości poniżej 20.000,00 PLN, 

Zamawiający uprawniony będzie do przystąpienia do natychmiastowej naprawy szkody pod 

warunkiem: 

5.2.1.1. sporządzenia protokołu szkodowego przez Zamawiającego; 

5.2.1.2. zawiadomienia Wykonawcy o powstałej szkodzie; 

5.2.1.3. wykonania dokumentacji fotograficznej obrazującej powstałą szkodę. 

5.2.2. W celu udokumentowania wysokości faktycznych kosztów naprawy szkody, Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy kosztorys naprawy bądź dokument finansowy za koszty naprawy lub 

wewnętrzne rozliczenie naprawy wykonanej przez Zamawiającego we własnym zakresie, a 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania według faktycznych kosztów 

potwierdzonych powyższymi dokumentami. 

 

5.3. Klauzula ubezpieczenia szkód estetycznych (graffiti) o następującej treści: 



5.3.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody estetyczne polegające na 

pomalowaniu, umieszczeniu napisów bądź innych znaków tekstowych lub graficznych 

dokonanym bez zgody Zamawiającego na ubezpieczonym mieniu. 

5.3.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i 500.000,00 PLN na wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

5.4. Klauzula ochrony w trakcie prac budowlano-remontowych o następującej treści: 

5.4.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z 

prowadzeniem prac modernizacyjnych, remontowych oraz/lub inwestycyjnych w mieniu 

będącym: 

5.4.1.1. przedmiotem ubezpieczenia – przy odpowiedzialności Wykonawcy do pełnej sumy 

ubezpieczenia; 

5.4.1.2. przedmiotem prowadzenia robót – przy limicie odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 

5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

5.4.2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie objętym niniejszą klauzulą dotyczy wyłącznie mienia 

użytkowanego przez Zamawiającego. 

 

5.5. Klauzula katastrofy budowlanej o następującej treści: 

5.5.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w następstwie 

katastrofy budowlanej rozumianej zgodnie z definicją wskazaną we właściwych przepisach 

prawa budowlanego. 

5.5.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym. 

 

5.6. Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego o następującej treści: 

5.6.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody w mieniu  

własnym lub dzierżawionym Zamawiającego, znajdującym się na zewnątrz budynków, 

budowli oraz  urządzeń, w ramach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia, takim jak:  

szlabany, reklamy, tablice informacyjne, kamery monitoringu, klimatyzatory itp.. Warunkiem 

objęcia ochroną ubezpieczeniową jest zainstalowanie i zabezpieczenie tych elementów w taki 

sposób, aby ich wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub 

narzędzia.  

5.6.2. Zostaje uzgodnione, iż szkody objęte niniejszą klauzulą nie będą uznane przez Wykonawcę 

jako kradzież zwykła. 

5.6.3. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym. 

 

5.7. Klauzula ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych o następującej treści: 

5.7.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko stłuczenia szyb i 

przedmiotów szklanych należących do Zamawiającego bądź będących w jego posiadaniu, 

stanowiących wyposażenie bądź elementy składowe budynków, budowli oraz pomieszczeń 

użytkowych, w tym szklane reklamy zewnętrzne umieszczone na budynkach i budowlach. 

5.7.2. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach niniejszej klauzuli nie obejmuje: 

5.7.2.1. kamiennych, szklanych oraz ceramicznych okładzin podłogowych; 

5.7.2.2. szyb lub przedmiotów szklanych nie zamontowanych bądź pozostających w transporcie; 

5.7.2.3. szyb w pojazdach mechanicznych; 

5.7.2.4. szkód w przedmiocie montażu lub wymiany powstałych podczas montażu lub wymiany szyb 

oraz/lub przedmiotów szklanych; 



5.7.2.5. szkód polegających na utracie walorów estetycznych na skutek porysowania, poplamienia 

bądź zmiany barwy, bez jednoczesnej utraty walorów użytkowych. 

5.7.3. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i 500.000,00 PLN na wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

5.8. Klauzula zalania mienia przez wody gruntowe o następującej treści: 

5.8.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w następstwie 

zalania ubezpieczonego mienia w wyniku podniesienia się wód gruntowych. 

5.8.2. Z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszej klauzuli wprowadza się limit 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli w 

wysokości 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

5.8.3. Jeżeli pierwotną przyczyną zalania ubezpieczonego mienia w wyniku podniesienia się wód 

gruntowych jest powódź bądź deszcz powodujące podniesienie się wód gruntowych, ochrona 

ubezpieczeniowa udzielona jest do wysokości sum ubezpieczenia mających zastosowanie do 

ryzyka powodzi bądź szkód wyrządzonych przez deszcz. 

 

5.9. Klauzula uszkodzenia mienia własnego o następującej treści: 

5.9.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe na skutek uderzenia pojazdu mechanicznego lub jednostki pływającej, w tym 

użytkowanych przez Zamawiającego. 

 

5.10. Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodnych lub kanalizacyjnych o 

następującej treści: 

5.10.1. Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów poszukiwania 

przyczyny lub źródła wycieku z instalacji wodnej lub kanalizacyjnej, który powstanie w 

budynkach lub budowlach objętych ochroną ubezpieczeniową. 

5.10.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

5.11. Klauzula kosztów dotyczących budynków i budowli zabytkowych o następującej treści: 

5.11.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli obejmuje 

koszty związane z odbudową budynków i budowli zabytkowych rozumiane, jako koszty 

doradztwa, konsultacji oraz przygotowywania opinii przez specjalistów z zakresu renowacji 

zabytków. 

5.11.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu kosztów objętych niniejszą 

klauzulą w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

polisowym ponad sumę ubezpieczenia. 

 

5.12. Klauzula odbudowy budynków i budowli zabytkowych o następującej treści: 

5.12.1. Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca akceptuje stan techniczny budynków i budowli 

zabytkowych. 

5.12.2. Zamawiający oświadcza, iż budynki i budowle zabytkowe pozostają pod stałym nadzorem 

konserwatora zabytków i przechodzą regularne przeglądy techniczne. 

5.12.3. W przypadku zdarzenia szkodowego Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się 

na zły stan techniczny budynków i budowli zabytkowych bądź okoliczność, iż technologia z 

czasów powstania danego budynku lub budowli zabytkowej przyczyniła się do powstania 

szkody. 

5.12.4. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku szkody w budynku lub budowli zabytkowej, naprawienie 

szkody bądź odbudowa budynku lub budowli zabytkowej zostaną wykonane w technologii oraz 



przy wykorzystaniu materiałów o cechach zgodnych z cechami materiałów w okresie 

powstania takiego budynku lub budowli oraz/lub zgodnie z wymaganiami konserwatora 

zabytków. 

5.12.5. Wprowadza się sumę prewencyjną w wysokości 10.000.000,00 PLN na niedoszacowanie 

wartości odtworzeniowej budynków i budowli zabytkowych. 

 

5.13. Klauzula kosztów dodatkowych związanych z brakiem dostaw lub odbioru o 

następującej treści: 

5.13.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowe koszty działalności 

Zamawiającego związane z koniecznością dostarczenia wody pitnej do odbiorców w sposób 

inny, niż poprzez sieć wodociągową, o ile konieczność taka powstała w związku ze 

zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. 

5.13.2. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowe koszty działalności 

Zamawiającego związane z koniecznością odbioru ścieków kanalizacyjnych przy użyciu 

pojazdu asenizacyjnego oraz ich dostarczenia do oczyszczenia, o ile konieczność taka 

powstała w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. 

5.13.3. Dodatkowe koszty działalności to m.in. wydatki poniesione na paliwo, koszt wynajmu 

specjalistycznych pojazdów, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. 

5.13.4. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy na koszty objęte niniejszą klauzulą w 

wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

5.14. Klauzula szkód wewnętrznych w maszynach i urządzeniach o następującej treści: 

5.14.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, aparaty i urządzenia 

techniczne wraz z stanowiącymi ich integralną część elementami wyposażenia elektrycznego, 

elektroniki, systemami sterowania i urządzeniami pomiarowymi, znajdujące się w miejscu 

ubezpieczenia. 

5.14.2. Przedmiotem ubezpieczenia są następujące kategorie maszyn i urządzeń: 

5.14.2.1. maszyny ogólnego zastosowania; 

5.14.2.2. urządzenia techniczne; 

5.14.2.3. kotły i maszyny energetyczne; 

5.14.2.4. maszyny i urządzenia specjalnego zastosowania. 

5.14.3. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli dotyczy 

wyłącznie maszyn i urządzeń o wartości nie wyższej, niż 1.000.000,00 PLN. 

5.14.4. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli obejmuje wszelkie szkody polegające 

na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie powstałe na skutek nagłego zdarzenia 

niezależnego od woli Zamawiającego, w szczególności szkody powstałe na skutek: 

5.14.4.1. wad produkcyjnych lub konstrukcyjnych; 

5.14.4.2. błędów konstrukcyjnych lub błędów w projektowaniu; 

5.14.4.3. błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia bądź użycia do produkcji 

niewłaściwego lub wadliwego materiału; 

5.14.4.4. działania człowieka, w tym niewłaściwej obsługi; 

5.14.4.5. rozerwania na skutek działania siły odśrodkowej, eksplozji lub implozji; 

5.14.4.6. niedoboru wody w kotłach lub przegrzania; 

5.14.4.7. nadmiernego ciśnienia lub temperatury; 

5.14.4.8. przegrzania, zwarcia, przeciążenia, przepięcia, przetężenia bądź innych przyczyn 

elektrycznych; 

5.14.4.9. dostania się elementu obcego bądź poluzowania się części; 

5.14.4.10. wadliwego działania urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub pomiarowych; 

5.14.4.11. wszelkich innych przyczyn nie wyłączonych wyraźnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę, a dotyczących 

szkód wewnętrznych w maszynach i urządzeniach powodujących powstanie konieczności 

wymiany lub naprawy. 



5.14.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny i urządzenia w trakcie pracy, postoju, 

demontażu, ponownego montażu, napraw, remontów, konserwacji i przeglądów 

dokonywanych przez Zamawiającego bądź osoby trzecie, jak również podczas 

przemieszczania w miejscu ubezpieczenia w celu konserwacji, czyszczenia, naprawy, 

przeglądu bądź innych tego typu czynności. 

5.14.6. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie objętym niniejszą klauzulą 

obowiązuje pod warunkiem, iż maszyny i urządzenia są konserwowane i posiadają ważne 

przeglądy, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, chyba że brak konserwacji lub przeglądu 

nie miał wpływu na powstanie szkody. 

5.14.7. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku, kiedy Ogólne Warunki Ubezpieczeń stosowane przez 

Wykonawcę przewidują wyłączenia bądź ograniczenia ochrony lub kwoty odszkodowania za 

szkody, za które odpowiedzialność na mocy przepisów prawa lub udzielonej gwarancji ponosi 

producent, sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę – wyłączenie lub ograniczenie nie 

będzie miało zastosowania, jeżeli: 

5.14.7.1. producent, sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę nie funkcjonują w obrocie 

gospodarczym, ulegli likwidacji bądź ogłoszona została wobec nich upadłość; 

5.14.7.2. producent, sprzedawca lub podmiot wykonujący naprawę uchylają się od obowiązku 

naprawienia szkody, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania 

Zamawiającemu z tytułu takich szkód, a następnie uprawniony będzie do prowadzenia 

postępowania regresowego wobec takich podmiotów. 

5.14.8. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

5.14.9. Wprowadza się franszyzę redukcyjną w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 10 % nie mniej niż 1.000,00 PLN wartości szkody.  

 

5.15. Klauzula ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych o następującej 

treści: 

5.15.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, aparaty i urządzenia 

elektroenergetyczne należące do Zamawiającego i zlokalizowane w miejscu ubezpieczenia, 

w szczególności silniki, generatory, transformatory oraz aparaty elektryczne i rozdzielnie. 

5.15.2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli obejmuje szkody spowodowane 

działaniem prądu elektrycznego, bez względu na pierwotną przyczynę szkody, w 

szczególności szkody wynikające z następujących zdarzeń: 

5.15.2.1. działanie człowieka, w tym niewłaściwa obsługa; 

5.15.2.2. niezadziałanie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń chroniących urządzenia; 

5.15.2.3. zmiana napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego; 

5.15.2.4. zanik napięcia jednej lub kilku faz; 

5.15.2.5. zmiana wartości częstotliwości prądu elektrycznego; 

5.15.2.6. uszkodzenie izolacji; 

5.15.2.7. zwarcie, przeciążenie, spięcie; 

5.15.2.8. działanie elektryczności atmosferycznej; 

5.15.2.9. wszelkich innych przyczyn związanych z działaniem prądu elektrycznego nie wyłączonych 

wyraźnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

stosowanych przez Wykonawcę dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód   

elektrycznych, powodujących powstanie konieczności wymiany lub naprawy. 

5.15.3. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli nie obejmuje 

szkód: 

5.15.3.1. we wkładkach topikowych lub bezpiecznikach; 

5.15.3.2. elektroenergetycznych liniach przesyłowych; 

5.15.3.3. powstałych w elementach, które podlegają okresowej wymianie z powodu zużycia 

eksploatacyjnego następującego szybciej niż zużycie eksploatacyjne maszyny jako całości. 



5.15.4. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku, kiedy Ogólne Warunki Ubezpieczeń stosowane przez 

Wykonawcę przewidują wyłączenia bądź ograniczenia ochrony lub kwoty odszkodowania za 

szkody, za które odpowiedzialność na mocy przepisów prawa lub udzielonej gwarancji ponosi 

producent, sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę – wyłączenie lub ograniczenie nie 

będzie miało zastosowania,  jeżeli: 

5.15.4.1. producent, sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę nie funkcjonują w obrocie 

gospodarczym, ulegli likwidacji bądź ogłoszona została wobec nich upadłość; 

5.15.4.2. producent, sprzedawca lub podmiot wykonujący naprawę uchylają się od obowiązku 

naprawienia szkody, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania 

Zamawiającemu z tytułu takich szkód, a następnie uprawniony będzie do prowadzenia 

postępowania regresowego wobec takich podmiotów. 

5.15.5. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

polisowym. 

5.15.6. Wprowadza się franszyzę redukcyjną w odniesieniu do szkód objętych zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 10 % nie mniej niż 1.000,00 PLN wartości szkody.  

5.15.7. Zamawiający oświadcza, iż łączna moc znamionowa zainstalowanych w miejscu 

ubezpieczenia maszyn, aparatów i urządzeń elektroenergetycznych wynosi 148,750 MW. 

 

5.16. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń zamontowanych na pojazdach o 

następującej treści: 

5.16.1. Przedmiot ubezpieczenia – zabudowy specjalne zainstalowane na  pojazdach, maszyny i 

urządzenia zainstalowane na pojazdach oraz pojazdy pełniące funkcję maszyny wykonującej 

prace związane ze specyfiką działalności Zamawiającego. 

5.16.2. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w przedmiocie 

ubezpieczenia w podstawowym zakresie ochrony zgodnie z pkt. 2.3 oraz 2.4, rozszerzonym 

o klauzule obligatoryjne wraz z ryzykiem uszkodzenia lub zniszczenia, w czasie postoju lub 

ruchu podczas pracy, w czasie montażu lub demontażu, załadunku lub rozładunku oraz w 

czasie dokonywania napraw i czynności konserwacyjnych. Do szkód objętych ochroną należą 

również zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie, błędy w obsłudze przedmiotu 

ubezpieczenia powodujące kolizje z innymi maszynami, wpadnięcie do wykopu lub rowu, a 

także przewrócenie się przedmiotu ubezpieczenia. 

5.16.3. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli obejmuje 

wszelkie maszyny i urządzenia bez względu na ich wartość. 

5.16.4. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 10.000.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

5.17. Klauzula nieuprawnionego dostępu o następującej treści: 

5.17.1. Zostaje uzgodnione, iż zakres ochrony, zostaje rozszerzony o szkody w mieniu będącym 

przedmiotem ubezpieczenia, polegające na zakłóceniu funkcjonowania maszyn i urządzeń 

bądź uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i urządzeń, powstałe w następstwie 

nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego lub do innego 

rodzaju oprogramowania sterującego pracą maszyn i urządzeń, pozwalającego na przejęcie 

kontroli nad takim systemem informatycznym bądź oprogramowaniem i wprowadzanie 

nieuprawnionych zmian w takim systemie informatycznym bądź oprogramowaniu, w tym 

również powstałe w następstwie wprowadzenia do takiego systemu informatycznego bądź 

oprogramowania jakiegokolwiek oprogramowania, którego celem jest zakłócenie 

funkcjonowania maszyn i urządzeń bądź uszkodzenie lub zniszczenie maszyn i urządzeń. 

5.17.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym. 

5.17.3. Wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 50.000,00 PLN na każde zdarzenie. 



5.17.4. Limit odpowiedzialności Wykonawcy określony niniejszą klauzulą jest limitem wspólnym dla 

Ryzyka 1 oraz Ryzyka 3. 

 

5.18. Klauzula ubezpieczenia eksponatów o następującej treści: 

5.18.1. Zostaje uzgodnione, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje eksponaty muzealne, dzieła 

sztuki, mienie zabytkowe i mienie o charakterze zabytkowym lub artystycznym znajdujące się 

w lokalizacjach należących do Zamawiającego w budynkach oraz na terenie otwartym, 

jednakże ogrodzonym i dozorowanym.  

5.18.2. W przypadku szkody w tego rodzaju mieniu, w kwocie przyznanego odszkodowania 

Wykonawca uwzględni: 

5.18.2.1. koszty naprawy, restauracji, odbudowy lub odkupienia; 

5.18.2.2. obniżenie wartości powstałe po naprawie lub restauracji; 

5.18.2.3. artystyczną, muzealna, kolekcjonerską lub zabytkową wartość mienia zabytkowego z dnia 

powstania szkody, także gdy wartość ta wzrosła od momentu ustalenia sumy ubezpieczenia; 

5.18.3. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że to mienie może nie być ewidencjonowane w 

księgach handlowych Zamawiającego, a jego odpowiedzialność za to mienie wynika z 

zawartych umów.  

5.18.4. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym. 

 

Ryzyko 2 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

1. Podstawa prawna 

Zakres ochrony zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla niniejszego zadania 

częściowego nr 3, Generalną Umową Ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia stosowanymi przez Wykonawcę, przywołanymi w ofercie Wykonawcy i 

mającymi zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie przez Zamawiającego w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Generalnej Umowie Ubezpieczenia. 

2. Podstawowy zakres ochrony 

2.1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona w zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. 

2.2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody w sprzęcie elektronicznym polegające 

na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu elektronicznego na skutek jakiegokolwiek 

nagłego i niezależnego od woli Zamawiającego zdarzenia losowego z uwzględnieniem 

wszelkich rozszerzeń określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz treści klauzul i 

postanowień dodatkowych. Wszelkie postanowienia zawarte w Ogólnych  Warunkach 

Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę będą miały zastosowanie, o ile postanowienia 

Opisu Przedmiotu Zamówienia nie stanowią inaczej. 

2.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje co najmniej szkody powstałe na skutek jednego z 

następujących zdarzeń oraz następstw takich zdarzeń: 

2.3.1. Działanie człowieka, w tym zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność lub błąd w 

obsłudze, umyślne spowodowanie szkody lub zła wola osób trzecich; 

2.3.2. Kradzież z włamaniem oraz/lub rabunek; 

2.3.3. Pożar, w tym pożar bez widocznego płomienia; 

2.3.4. Eksplozja/implozja; 

2.3.5. Bezpośrednie uderzenie pioruna; 

2.3.6. Upadek statku powietrznego; 

2.3.7. Działanie wody bieżącej, powódź, zalanie, podniesienie się poziomu wody lub wód 

gruntowych, opady i osady atmosferyczne, działanie pary wodnej, mrozu, wilgoci lub płynów; 



2.3.8. Działania sił przyrody m.in. burza, wiatr niezależnie od jego siły, huragan, grad, powódź, 

lawina, spadnięcie skał; 

2.3.9. Błędy konstrukcyjne, materiałowe, produkcyjne (również takie, które ujawniły się po okresie 

gwarancji) 

2.3.10. Przepięcie, indukcja, przetężenie, przeciążenie, zwarcie, pośrednie uderzenie pioruna.  

2.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również następujące szkody i zdarzenia oraz następstwa 

takich szkód i zdarzeń: 

2.4.1. Szkody powstałe na skutek braku dostaw lub przerwania dostaw prądu, wody, gazu lub innych 

mediów; 

2.4.2. Wszelkiego rodzaju szkody rzeczowe polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu na 

skutek nagłego oraz niezależnego od woli Zamawiającego zdarzenia, w tym szkody 

wewnętrzne i zewnętrzne, powstałe podczas użytkowania, przechowywania, przewożenia i 

przenoszenia; 

2.4.3. Szkody powstałe na skutek działania ognia, w tym również dymu i sadzy, polegające na 

osmaleniu oraz/lub przypaleniu;  

2.4.4. Szkody powstałe na skutek wad produkcyjnych lub materiałowych, ujawnione po zakończeniu 

okresu gwarancji lub podczas montażu; 

2.4.5. Szkody spowodowane przez zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie w instalacji elektrycznej; 

2.4.6. Szkody powstałe na skutek upadku lub upuszczenia; 

2.4.7. Szkody powstałe na skutek kradzieży z pojazdu lub jednostki pływającej, w tym również utrata 

sprzętu elektronicznego znajdującego się w pojeździe lub na jednostce pływającej na skutek 

utraty tego pojazdu (z wyłączeniem szkód w pojeździe lub jednostce pływających).  

2.5. W odniesieniu do sprzętu elektronicznego zainstalowanego w pojeździe lub jednostce 

pływającej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również wszelkie szkody powstałe podczas 

ruchu bądź postoju pojazdu lub jednostki pływającej oraz szkody wynikające z kolizji/wypadku, 

jak również szkody powstałe na skutek jakichkolwiek innych zdarzeń nie wyłączonych zgodnie 

z treścią niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia 

stosowanych przez Wykonawcę w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od 

wszystkich ryzyk. 

2.6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również następujące udokumentowane koszty 

poniesione przez Zamawiającego: 

2.6.1. Koszty akcji ratowniczej, jeżeli ratunek miał na celu zmniejszenie strat lub nie dopuszczenie 

do ich zwiększenia; 

2.6.2. Koszty uprzątnięcia lub utylizacji pozostałości po szkodzie; 

2.6.3. Koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą w zakresie zdarzeń objętych ochroną 

ubezpieczeniową; 

2.6.4. Dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, koszty frachtu ekspresowego, 

koszty przejazdów oraz koszty ekspertów; 

2.6.5. Koszty związane z likwidacją szkody polegające na przygotowaniu ekspertyzy przez serwis 

naprawczy bądź rzeczoznawcę. 

2.7. Ochrona ubezpieczeniowa nie może zawierać następujących wyłączeń: 

2.7.1. Wyłączeń dla szkód w sprzęcie przenośnym użytkowanym przez Zamawiającego lub jego 

pracowników poza lokalizacjami Zamawiającego, w tym także podczas zagranicznych 

podróży służbowych poza szkodami mającymi postać kradzieży zwykłej; 

2.7.2. Wyłączeń dla szkód polegających na zaginięciu sprzętu elektronicznego, w szczególności z 

pojazdu, jednostki pływającej, statku powietrznego lub innego środka transportu, jak również 

kradzieży sprzętu elektronicznego z powyższych środków transportu, w tym na skutek ich 

utraty; 

2.7.3. Wyłączeń dla szkód spowodowanych przez upadek  lub upuszczenie sprzętu; 

2.7.4. Wyłączeń dla szkód powstałych podczas okresowych napraw lub konserwacji zarówno przez 

służby własne Zamawiającego, jak i przez podmioty zewnętrzne; 

2.7.5. Wyłączeń dla szkód powstałych podczas prób dokonywanych w związku z okresowymi 

przeglądami i badaniami eksploatacyjnymi. 



2.8. Zostaje uzgodnione, iż przy uwzględnieniu postanowień pkt 2.7 oraz 6.7, w przypadku, kiedy 

Ogólne Warunki Ubezpieczeń stosowane przez Wykonawcę przewidują wyłączenia bądź 

ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za zdarzenia, szkody lub koszty objęte zakresem 

ochrony ubezpieczeniowej wskazanym w niniejszym pkt 2, takie wyłączenia bądź 

ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy nie będą miały zastosowania, jeżeli przy ich 

zastosowaniu brak będzie ochrony ubezpieczeniowej dla takich zdarzeń, szkód lub kosztów. 

3. Przedmiot ubezpieczenia 

3.1. Ubezpieczeniu podlega sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny będący własnością lub 

posiadany przez Zamawiającego na podstawie innych tytułów prawnych, w tym również 

specjalistyczny sprzęt elektroniczny wykorzystywany przy realizacji prac i usług, sprzęt 

pomiarowy oraz sprzęt zainstalowany na stałe w pojazdach mechanicznych Zamawiającego 

lub jednostkach pływających. 

3.2. Poprzez sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny uznaje się w szczególności: 

3.2.1. Komputery; 

3.2.2. Serwery; 

3.2.3. Drukarki; 

3.2.4. Klimatyzację; 

3.2.5. Kopiarki; 

3.2.6. Sprzęt telekomunikacyjny; 

3.2.7. Aparatura pomiarowa stacjonarna i przenośna; 

3.2.8. Aparatura laboratoryjna; 

3.2.9. Sprzęt RTV; 

3.2.10. Faksy; 

3.2.11. Skanery; 

3.2.12. Systemy alarmowe; 

3.2.13. Sieci komputerowe wraz z oprzyrządowaniem, w tym routery; 

3.2.14. Sprzęt przenośny (laptopy, telefony komórkowe, tablety, smartfony, drukarki, aparaty 

pomiarowe itp.); 

3.2.15. Sprzęt fotograficzny (aparaty, kamery); 

3.2.16. Projektory; 

3.2.17. Moduły radiowe, wodomierze elektroniczne, monitoring wizyjny, kamery do inspekcji wodno–

kanalizacyjnej; 

3.2.18. Urządzenia elektroniczne, w tym kamery, zamontowane na stałe w pojazdach mechanicznych 

lub jednostkach pływających Zamawiającego. 

3.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również: 

3.3.1. Ubezpieczenie danych oraz nośników danych, w tym także oprogramowania, licencji na 

oprogramowanie i kluczy dostępowych pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego kopii 

zapasowych niezależnie od ich postaci i częstotliwości ich wykonywania. 

3.3.2. Zwiększone koszty działalności powstałe w związku z wystąpieniem szkody objętej zakresem 

ochrony, w tym koszty proporcjonalne i nieproporcjonalne przy sumie ubezpieczenia w 

wysokości 2.000.000,00 PLN i maksymalnym okresie odszkodowawczym w liczbie 6 miesięcy 

oraz franszyzę redukcyjną wynoszącą 3 dni kalendarzowe.  

4. Zakres terytorialny 

4.1. Dla sprzętu elektronicznego przenośnego – Świat;  

4.2. Dla sprzętu stacjonarnego – miejsca, w których Zamawiający prowadzi działalność 

gospodarczą; 

4.3. Dla sprzętu elektronicznego zainstalowanego w pojazdach mechanicznych i na jednostkach 

pływających – terytorium RP.  

5. Sumy ubezpieczenia i system ubezpieczenia 



5.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny 

L.P. Grupa mienia Rodzaj sumy Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia 
1. Sprzęt elektroniczny 

stacjonarny do 7 lat 
Sumy stałe Wartość 

odtworzeniowa 
nowa 

 

2. Sprzęt elektroniczny 
stacjonarny powyżej 7 lat 
własny i dzierżawiony 

Pierwsze ryzyko Wartość 
odtworzeniowa 
nowa 

 

3. Sprzęt elektroniczny 
dzierżawiony do lat 7 

Sumy stałe Wartość z umowy  

 

5.2. Sprzęt elektroniczny przenośny 

L.P. Grupa mienia Rodzaj sumy Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia 
1. Sprzęt elektroniczny 

przenośny do 7 lat 
Sumy stałe Wartość 

odtworzeniowa 
nowa 

 

2. Sprzęt elektroniczny 
przenośny powyżej 7 lat 

Pierwsze ryzyko Wartość 
odtworzeniowa 
nowa 

 

 

5.3. Ubezpieczenie danych, nośników danych, oprogramowania oraz kosztów odtworzenia: 

5.3.1. Odpowiedzialność Wykonawcy jest ograniczona do ustalonego limitu za nośniki danych, 

oprogramowanie oraz koszty odtworzenia danych; 

L.P. Grupa mienia Rodzaj sumy Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia 
1. Dane, nośniki danych, 

oprogramowanie oraz 
koszty odtworzenia 

Pierwsze ryzyko Wartość 
odtworzeniowa 
nowa 

 

 

5.4. Nisko cenny sprzęt mobilny nieujęty w wykazach; 

 

L.P. Grupa mienia Rodzaj sumy Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia 
1. Niskocenny sprzęt 

mobilny 
Pierwsze ryzyko Wartość 

odtworzeniowa 
nowa 

 

 

6. Postanowienia szczególne 

6.1. Zamawiający nie ma obowiązku przygotowania zestawienia przedmiotów ubezpieczenia ze 

względu na ich rodzaj oraz z podziałem na poszczególne lokalizacje Zamawiającego. 

6.2. Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i przeciwprzeciążeniowe wymagane są wyłącznie w 

odniesieniu do sprzętu, dla którego producent wykazał konieczność ich zainstalowania. 

6.3. Nadzór konserwacyjny sprzętu wykonywany jest przez służby własne Zamawiającego oraz 

serwis zewnętrzny, a Wykonawca uznaje taki sposób nadzoru za właściwy i wystarczający. 

6.4. Zamawiający wykonuje kopie zapasowe zgodnie z przepisami wewnętrznymi Zamawiającego, 

a Wykonawca uznaje taki sposób za właściwy i wystarczający. 

6.5. W przypadku zaistnienia odpowiedzialności Wykonawcy, kwota odszkodowania obejmuje w 

granicach sumy ubezpieczenia bądź limitu odpowiedzialności Wykonawcy oprogramowanie 

licencjonowane, w tym oprogramowanie OEM, o ile było zainstalowane na ubezpieczonym 

sprzęcie dotkniętym szkodą. 

6.6. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości uznaje się, iż zakres definicji sprzętu elektronicznego, 

a w konsekwencji zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkiego rodzaju urządzenia 

i instalacje elektroniczne, wykorzystywane przez Zamawiającego. 

6.7. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku, kiedy Ogólne Warunki Ubezpieczeń stosowane przez 

Wykonawcę: 

6.7.1. Przewidują wyłączenia bądź ograniczenia ochrony lub kwoty odszkodowania za szkody 

spowodowane awarią elektryczną, mechaniczną, a w szczególności polegające na 



uszkodzeniu wewnętrznych podzespołów elektronicznych będących częściami składowymi 

ubezpieczonego przedmiotu – wyłączenie lub ograniczenie nie będzie miało zastosowania. 

6.7.2. Przewidują wyłączenia bądź ograniczenia ochrony lub kwoty odszkodowania za szkody 

spowodowane wybuchem lamp kineskopowych – wyłączenie lub ograniczenie nie będzie 

miało zastosowania. 

6.7.3. Przewidują wyłączenia bądź ograniczenia ochrony lub kwoty odszkodowania za szkody 

spowodowane brakiem działania lub wadliwym działaniem instalacji, urządzeń grzewczych, 

klimatyzacyjnych lub chłodzących – wyłączenie lub ograniczenie nie będzie miało 

zastosowania. 

6.7.4. Przewidują wyłączenia bądź ograniczenia ochrony lub kwoty odszkodowania za szkody, za 

które odpowiedzialność na mocy przepisów prawa lub udzielonej gwarancji ponosi producent, 

sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę – wyłączenie lub ograniczenie nie będzie 

miało zastosowania,  jeżeli: 

6.7.4.1. producent, sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę nie funkcjonują w obrocie 

gospodarczym, ulegli likwidacji bądź ogłoszona została wobec nich upadłość; 

6.7.4.2. producent, sprzedawca lub podmiot wykonujący naprawę uchylają się od obowiązku 

naprawienia szkody, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania 

Zamawiającemu z tytułu takich szkód, a następnie uprawniony będzie do prowadzenia 

postępowania regresowego wobec takich podmiotów. 

 
7. Franszyzy i udziały własne 

7.1. Zostaje uzgodnione, iż franszyza zastosowana przez Wykonawcę dotyczy pojedynczego 

zdarzenia definiowanego, jako zrealizowanie się ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową. 

Utrata, zniszczenie, uszkodzenie jednego lub więcej z przedmiotów objętych ochroną 

ubezpieczeniową wskutek jednej i tej samej przyczyny, w tym klauzul dodatkowych uznaje się 

za jedno zdarzenie. Z odszkodowania wypłacanego z tytułu jednego zdarzenia potrąca się 

jedną franszyzę redukcyjną, lub stosuje jedną franszyzę integralną, jeżeli zdarzenie obejmuje 

więcej ryzyk ubezpieczeniowych stosuje się jedną franszyzę o najwyższej wysokości. 

7.2. Znosi się jakiekolwiek udziały własne. 

7.3. Dla szkód w sprzęcie elektronicznym przenośnym stosuje się wyłącznie franszyzę integralną 

w wysokości 100,00 PLN. 

7.4. Dla szkód w pozostałym sprzęcie elektronicznym oraz w ubezpieczeniu danych, 

oprogramowania i  nośników danych stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 500,00 

PLN. 

 

8. Obligatoryjne klauzule dodatkowe 

8.1. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym o następującej treści: 

8.1.1. Zostaje uzgodnione, iż bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia 

technicznego danego sprzętu elektronicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty 

odszkodowania do wartości odtworzenia rozumianej jako wartość zastąpienia 

ubezpieczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie jak 

najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu dotkniętego szkodą, z 

uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych niezależnie od 

wieku sprzętu dotkniętego szkodą. 

8.1.2. Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca odpowiadać będzie do wysokości zadeklarowanej 

wartości księgowej początkowej, a jakiekolwiek ograniczenia dotyczące wieku sprzętu 

dotkniętego szkodą nie będą miały zastosowania. 

8.1.3. W przypadku możliwości naprawy sprzętu dotkniętego szkodą, Wykonawca zobowiązany 

będzie do wypłaty odszkodowania z tytułu kosztów naprawy pod warunkiem, iż takie koszty 

nie przekroczą 60% wartości zadeklarowanej wartości księgowej początkowej. W przypadku 

powstania kosztów naprawy przekraczających ten poziom, Wykonawca zobowiązany będzie 

do wypłaty odszkodowania w wysokości pozwalającej na odtworzenie sprzętu dotkniętego 



szkodą o takich samych lub najbardziej zbliżonych parametrach zgodnie z klauzulą 

zastąpienia. 

 
8.2. Klauzula szkód o małej wartości o następującej treści: 

8.2.1. Zostaje uzgodnione, iż w odniesieniu do szkód o wartości poniżej 10.000,00 PLN, 

Zamawiający uprawniony będzie do przystąpienia do natychmiastowej naprawy szkody pod 

warunkiem: 

8.2.1.1. sporządzenia protokołu szkodowego przez Zamawiającego; 

8.2.1.2. zawiadomienia Wykonawcy o powstałej szkodzie;  

8.2.1.3. wykonania dokumentacji fotograficznej obrazującej powstałą szkodę. 

8.2.2. W celu udokumentowania wysokości faktycznych kosztów naprawy szkody, Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy kosztorys naprawy bądź dokument finansowy za koszty naprawy lub 

wewnętrzne rozliczenie naprawy wykonanej przez Zamawiającego we własnym zakresie, a 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania według faktycznych kosztów 

potwierdzonych powyższymi dokumentami. 

 

8.3. Klauzula zastąpienia o następującej treści: 

8.3.1. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku szkody całkowitej, Zamawiający uprawniony będzie do 

zastąpienia zniszczonego sprzętu przez sprzęt fabrycznie nowy, dostępny na rynku, możliwie 

jak najbardziej zbliżony parametrami jakości i wydajności do sprzętu dotkniętego szkodą, z 

uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu oraz opłat celnych niezależnie od 

wieku sprzętu dotkniętego szkodą. 

8.3.2. Wykonawca będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania do wysokości sumy 

ubezpieczenia dla sprzętu dotkniętego szkodą. 

 
8.4. Klauzula dla sprzętu elektronicznego przenośnego o następującej treści: 

8.4.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w sprzęcie elektronicznym 

przenośnym powstałe w szczególności na skutek kradzieży z włamaniem, rabunku, upadku 

lub zamoczenia danego przedmiotu poza miejscem ubezpieczenia. 

 

8.5. Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących o 

następującej treści: 

8.5.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w bębnach selenowych 

urządzeń fotokopiujących. 

8.5.2. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody bądź 

powstałych na skutek kradzieży z włamaniem lub rabunku, Wykonawca zobowiązany będzie 

do wypłaty odszkodowania według wartości odtworzeniowej, natomiast w przypadku szkód 

powstałych z innych przyczyn, niż wymienione powyżej, wartość odtworzeniowa 

pomniejszona będzie o wskaźnik zużycia. 

8.5.3. Poprzez wskaźnik zużycia rozumiany jest stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania 

szkody do normy technicznej przewidzianej przez producenta danego urządzenia dotkniętego 

szkodą. 

 

8.6. Klauzula sprzętu elektronicznego zamontowanego na pojeździe lub jednostce 

pływającej o następującej treści: 

8.6.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje sprzęt elektroniczny 

zamontowany na stałe w pojazdach mechanicznych lub jednostkach pływających 

Zamawiającego niezależnie od miejsca ubezpieczenia. 

8.6.2. Zostaje uzgodnione, iż wszelkie wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy 

zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę i 



odnoszących się do wymogu zamontowania sprzętu elektronicznego w niewidocznym miejscu 

nie będą miały zastosowania. 

8.6.3. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa zgodnie z niniejszą klauzulą obejmuje 

wszelkie szkody powstałe na skutek wypadku lub kolizji z udziałem pojazdu mechanicznego 

lub jednostki pływającej. 

8.6.4. Zostaje uzgodnione, iż w odniesieniu do ryzyka kradzieży sprzętu elektronicznego 

zamontowanego na stałe w pojazdach mechanicznych lub jednostkach pływających 

Zamawiającego poprzez kradzież rozumie się zabór sprzętu i/lub wraz z pojazdem 

(jednostką), pod warunkiem, iż pojazd (jednostka) był zamknięty, a kluczyki lub inne 

urządzenia przeznaczone do otwarcia lub uruchomienia pojazdu (jednostki) były należycie 

zabezpieczone. 

 

8.7. Klauzula ratowania o następującej treści: 

8.7.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uzasadnione koszty ratowania i 

odzyskiwania sprzętu elektronicznego pracującego poza stałymi lokalizacjami Zamawiającego 

(pod ziemią, pod wodą, na wodzie), łącznie z kosztami pracy w godzinach nadliczbowych i 

kosztami wynajmu maszyn i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia prac ratunkowych. 

8.7.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy na koszty objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

polisowym. 

 

8.8. Klauzula utraty o następującej treści: 

8.8.1. Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania za sprzęt 

elektroniczny w przypadku jego utraty w trakcie wykonywania prac, poza stałymi lokalizacjami 

Zamawiającego, zgodnych z przeznaczeniem danego sprzętu elektronicznego, jeżeli prace 

ratunkowe mające na celu odzyskanie utraconego elementu będą nieuzasadnione 

ekonomicznie, niemożliwe do przeprowadzenia bądź nieefektywne z punktu widzenia 

technicznych metod postępowania. 

 

8.9. Klauzula zwiększonych kosztów działalności o następującej treści: 

8.9.1. Zostaje uzgodnione, iż w zakresie objętym niniejszą klauzulą, ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje wszystkie niezbędne i uzasadnione koszty poniesione przez Zamawiającego w 

okresie odszkodowawczym w celu kontynuacji normalnego trybu prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli do jego zakłócenia doszło w następstwie wypadku ubezpieczeniowego w 

mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową (zwiększone koszty działalności) 

8.9.2. W rozumieniu niniejszej klauzuli poprzez zwiększone koszty działalności uznane są wszelkie 

proporcjonalne i nieproporcjonalne koszty dodatkowe poniesione przez Zamawiającego w 

celu uniknięcia lub zmniejszenia przerw w działalności gospodarczej, powstałych na skutek 

szkody w sprzęcie elektronicznym objętym ubezpieczeniem: 

8.9.2.1. Koszty proporcjonalne - koszty powtarzające się, wzrastające proporcjonalnie do okresu 

przerwy w pracy sprzętu elektronicznego objętego ubezpieczeniem, a ponoszone przez 

Zamawiającego w celu utrzymania ciągłości procesów operacyjnych w prowadzonej 

działalności gospodarczej, takie jak: 

8.9.2.1.1. Koszty wynajmu, dzierżawy lub leasingu sprzętu zastępczego tego samego rodzaju, jakości i 

parametrów co uszkodzony/utracony sprzęt elektroniczny, 

8.9.2.1.2. Koszty zatrudnienia dodatkowego personelu, 

8.9.2.1.3. Koszty zastosowania zastępczych metod pracy lub produkcji; 

8.9.2.2. Koszty nieproporcjonalne - koszty ponoszone przez Zamawiającego jednorazowo, niezależnie 

od czasu, w którym ubezpieczony sprzęt pozostaje niesprawny, takie jak: 

8.9.2.2.1. Koszty jednorazowego przeprogramowania, 

8.9.2.2.2. Koszty tymczasowej naprawy sprzętu, 



8.9.2.2.3. Koszty montażu i demontażu sprzętu zastępczego. 

8.9.3. Poprzez okres odszkodowawczy uważa się okres faktycznych zakłóceń w prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności gospodarczej, w którym konieczne jest zastosowanie 

prowizorycznych/alternatywnych rozwiązań w celu minimalizacji tych zakłóceń. 

8.9.4. Okres odszkodowawczy ustalony jest na 6 miesięcy. 

8.9.5. Wprowadza się franszyzę redukcyjną w liczbie 3 dni kalendarzowych 

8.9.6. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym ponad sumę ubezpieczenia. 

 

8.10. Klauzula jednolitej ochrony o następującej treści: 

8.10.1. Zostaje uzgodnione, że udzielona przez Wykonawcę ochrona ubezpieczeniowa dla całego 

sprzętu elektronicznego Zamawiającego jest udzielona w pełnym zakresie ochrony opisanym 

w Opisie Przedmiotu Zamówienia  niezależnie od rodzaju sprzętu, miejsca jego 

zamontowania, użytkowania oraz przeznaczenia i jakiekolwiek postanowienia wyłączające 

ochronę z takich tytułów nie będą  mieć zastosowania. 

 

Ryzyko 3 

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń 

 

1. Podstawa prawna 

1.1. Zakres ochrony zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla niniejszego zadania 

częściowego nr 3, Generalną Umową Ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia stosowanymi przez Wykonawcę, przywołanymi w ofercie Wykonawcy i 

mającymi zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie przez Zamawiającego w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Generalnej Umowie Ubezpieczenia. 

 

2. Podstawowy zakres ochrony 

2.1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona w zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. 

2.2. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy następujących maszyn i urządzeń wraz z stanowiącymi 

ich integralną część elementami wyposażenia elektrycznego, elektroniki, systemami 

sterowania i urządzeniami pomiarowymi: 

2.2.1. Maszyny ogólnego zastosowania; 

2.2.2. Maszyny specjalistyczne dla działalności Zamawiającego; 

2.2.3. Kotły, maszyny energetyczne; 

2.2.4. Urządzenia techniczne; 

2.2.5. Maszyny pracujące pod ziemią, w wodzie i pod wodą (nie dotyczy maszyn służących do 

wykonywania prac górniczych).  

2.3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny i urządzenia należące do Zamawiającego bądź 

posiadane na podstawie odrębnego tytułu prawnego. 

2.4. Ochroną ubezpieczeniową objęte są maszyny i urządzenia w trakcie pracy, postoju, 

demontażu, ponownego montażu, napraw, remontów, przeglądów konserwacyjnych 

prowadzonych przez Zamawiającego bądź osoby trzecie, jak również w trakcie 

przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w celu konserwacji, czyszczenia, naprawy, 

przeglądu bądź innych tego typu czynności. 

2.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu 

bądź utracie powstałe na skutek nagłego zdarzenia niezależnego od woli Zamawiającego, w 

szczególności szkody powstałe na skutek: 

2.5.1. Wad produkcyjnych lub konstrukcyjnych; 

2.5.2. Błędów konstrukcyjnych lub błędów w projektowaniu; 



2.5.3. Błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia bądź użycia do produkcji 

niewłaściwego lub wadliwego materiału; 

2.5.4. Działania człowieka, w tym niewłaściwej obsługi; 

2.5.5. Rozerwania na skutek działania siły odśrodkowej, eksplozji lub implozji; 

2.5.6. Niedoboru wody w kotłach lub przegrzania; 

2.5.7. Nadmiernego ciśnienia; 

2.5.8. Przegrzania, zwarcia, przepięcia, przetężenia bądź innych przyczyn elektrycznych; 

2.5.9. Dostania się elementu obcego bądź poluzowania się części; 

2.5.10. Wadliwego działania urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub pomiarowych; 

2.5.11. Wszelkich innych przyczyn niewyłączonych wyraźnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę, a dotyczących szkód 

wewnętrznych w maszynach i urządzeniach powodujących powstanie konieczności wymiany 

lub naprawy. 

2.6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek prowadzenia akcji 

ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową. 

2.7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w środkach eksploatacyjnych wszelkiego 

rodzaju, takich jak paliwo, gaz, płyny chłodzące, katalizatory oraz inne, jeżeli do szkody doszło 

w następstwie zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, limit odpowiedzialności 

Wykonawcy dla tych szkód wynosi 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w 

każdym okresie polisowym. 

2.8. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, za które na mocy przepisów 

prawa odpowiedzialny jest producent, sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę z 

wyjątkiem dla szkód wyrządzonych przez producenta, sprzedawcę lub podmiot wykonujący 

naprawę podczas wykonywania prac na mieniu podlegającym ochronie ubezpieczeniowej. 

Wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy nie będzie miało zastosowania, jeżeli: 

2.8.1. Producent, sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę nie funkcjonują w obrocie 

gospodarczym, ulegli likwidacji bądź ogłoszona została wobec nich upadłość; 

2.8.2. Producent, sprzedawca lub podmiot wykonujący naprawę uchylają się od obowiązku 

naprawienia szkody, w którym to przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty 

odszkodowania Zamawiającemu z tytułu takich szkód, a następnie uprawniony będzie do 

prowadzenia postępowania regresowego wobec takich podmiotów. 

 

3. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy 

3.1. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy wyłącznie maszyn i urządzeń o wartości powyżej 

1.000.000,00 PLN, zapis ten nie dotyczy klauzul wskazanych w pkt. 5.7 oraz pkt. 5.8. 

3.2. Wykaz maszyn i urządzeń stanowi Załącznik nr 2. 

 

L.P. Grupa mienia Rodzaj sumy Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia 
1. Maszyny i urządzenia 

powyżej 1.000.000,00 
PLN 

Sumy stałe Wartość 
księgowa brutto 

 

2. Klauzula ubezpieczenia 
maszyn i urządzeń na 
jednostkach pływających 
pkt 5.7. 

Pierwsze ryzyko Wartość 
księgowa brutto 

 

3. Klauzula ubezpieczenia 
maszyn i urządzeń na 
pojazdach pkt 5.8. 

Pierwsze ryzyko Wartość 
księgowa brutto 

 

 

3.3. Limity odpowiedzialności Wykonawcy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia odnoszą 

się oddzielnie do każdego rocznego okresu polisowego. 

3.4. Zostaje uzgodnione, iż wszystkie limity odpowiedzialności Wykonawcy odnoszą się bądź do 

poszczególnego ryzyka lub klauzuli objętych zakresem niniejszego zadania częściowego nr  



3 chyba, że dane postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia, w szczególności zapisy 

poszczególnych klauzul stanowią odmiennie. 

 
4. Franszyzy i udziały własne 

4.1. Zostaje uzgodnione, iż franszyza zastosowana przez Wykonawcę dotyczy pojedynczego 

zdarzenia definiowanego, jako zrealizowanie się ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową. 

Utrata, zniszczenie, uszkodzenie jednego lub więcej z przedmiotów objętych ochroną 

ubezpieczeniową wskutek jednej i tej samej przyczyny, w tym klauzul dodatkowych uznaje się 

za jedno zdarzenie. Z odszkodowania wypłacanego z tytułu jednego zdarzenia potrąca się 

jedną franszyzę redukcyjną, jeżeli zdarzenie obejmuje więcej ryzyk ubezpieczeniowych 

potrąca się jedną franszyzę o największej wysokości. 

4.2. Znosi się jakiekolwiek franszyzy integralne. 

4.3. Znosi się jakiekolwiek udziały własne. 

4.4. W uzupełnieniu odmiennych wysokości franszyz zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w treści poszczególnych klauzul, wprowadza się franszyzę redukcyjną w 

wysokości 10% nie mniej niż 10.000,00 PLN wartości szkody.  

 

5. Obligatoryjne klauzule dodatkowe 

5.1. Klauzula szkód o małej wartości o następującej treści: 

5.1.1. Zostaje uzgodnione, iż w odniesieniu do szkód o wartości poniżej 50.000,00 PLN, 

Zamawiający uprawniony będzie do przystąpienia do natychmiastowej naprawy szkody pod 

warunkiem: 

5.1.1.1. sporządzenia protokołu szkodowego przez Zamawiającego; 

5.1.1.2. zawiadomienia Wykonawcy o powstałej szkodzie;  

5.1.1.3. wykonania dokumentacji fotograficznej obrazującej powstałą szkodę. 

5.1.2. W celu udokumentowania wysokości faktycznych kosztów naprawy szkody, Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy kosztorys naprawy bądź dokument finansowy za koszty naprawy lub 

wewnętrzne rozliczenie naprawy wykonanej przez Zamawiającego we własnym zakresie, a 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania według faktycznych kosztów 

potwierdzonych powyższymi dokumentami. 

 

5.2. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy oraz frachtu ekspresowego o 

następującej treści: 

5.2.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowe koszty pracy w 

godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych, jak również koszty frachtu 

ekspresowego, w tym koszty frachtu lotniczego poniesione w związku ze szkodą w maszynach 

lub urządzeniach, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

5.2.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 20 % sumy ubezpieczenia 

w maszynie lub urządzeniu dotkniętym szkodą. 

 

5.3. Klauzula ubezpieczenia utraty substancji na skutek wycieku ze zbiornika o następującej 

treści: 

5.3.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko utraty substancji na skutek 

wycieku lub innego sposobu wydostania się ze zbiornika. 

5.3.2. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli pod warunkiem, iż 

takie zdarzenie jest konsekwencją szkody w maszynie lub urządzeniu, za którą 

odpowiedzialność przyjął Wykonawca. 

5.3.3. Poprzez substancję uważa się wszelkiego rodzaju surowce, półprodukty, wyroby gotowe 

przechowywane w zbiornikach. 



5.3.4. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

5.4. Klauzula ubezpieczenia fundamentów o następującej treści: 

5.4.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w fundamentach 

maszyn i urządzeń objętych ochroną ubezpieczeniową. 

5.4.2. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu niniejszej klauzuli pod warunkiem, iż 

szkoda w fundamencie jest konsekwencją szkody w maszynie lub urządzeniu, za którą 

odpowiedzialność przyjął Wykonawca. 

5.4.3. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 1.000.000,00 PLN ponad 

sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

5.5. Klauzula ubezpieczenia maszyn pracujących pod ziemią, w wodzie i pod wodą o 

następującej treści: 

5.5.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w maszynach 

pracujących pod ziemią, w wodzie i pod wodą, przy czym Wykonawca nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek porzucenia bądź pozostawienia bez nadzoru 

maszyn i urządzeń. 

 

5.6. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń na jednostkach pływających o następującej 

treści: 

5.6.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w maszynach i 

urządzeniach zainstalowanych na jednostkach pływających w podstawowym zakresie 

ochrony zgodnie z pkt. 2.5 powyżej, rozszerzonym o klauzule. 

5.6.2. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli obejmuje 

wszelkie maszyny i urządzenia bez względu na ich wartość. 

5.6.3. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku wystąpienia szkody, Zamawiający ma prawo 

przemieszczania się jednostką pływającą do miejsca jej przeznaczenia lub stacjonowania. 

5.6.4. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 1.000.000,00 PLN na 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

5.7. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń na pojazdach o następującej treści: 

5.7.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w maszynach i 

urządzeniach zainstalowanych na pojazdach w podstawowym zakresie ochrony zgodnie z pkt. 

2.5 powyżej, rozszerzonym o klauzule obligatoryjne. 

5.7.2. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli obejmuje 

wszelkie maszyny i urządzenia bez względu na ich wartość. 

5.7.3. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 10.000.000,00 PLN na 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

5.8. Klauzula nieuprawnionego dostępu o następującej treści: 

5.8.1. Zostaje uzgodnione, iż zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody w mieniu będącym 

przedmiotem ubezpieczenia, polegające na zakłóceniu funkcjonowania maszyn i urządzeń 

bądź uszkodzeniu lub zniszczeniu maszyn i urządzeń, powstałe w następstwie 

nieuprawnionego dostępu do systemów informatycznych Zamawiającego lub innego rodzaju 

oprogramowania sterującego pracą maszyn i urządzeń, pozwalającego na przejęcie kontroli 

nad takim systemem informatycznym bądź oprogramowaniem i wprowadzanie 

nieuprawnionych zmian w takim systemie informatycznym bądź oprogramowaniu, w tym 

również powstałe w następstwie wprowadzenia do takiego systemu informatycznego bądź 



oprogramowania jakiegokolwiek oprogramowania, którego celem jest zakłócenie 

funkcjonowania maszyn i urządzeń bądź uszkodzenie lub zniszczenie maszyn i urządzeń. 

5.8.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym. 

5.8.3. Wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 50.000,00 PLN na każde zdarzenie. 

5.8.4. Limit odpowiedzialności Wykonawcy określony niniejsza klauzulą jest limitem wspólnym dla 

Ryzyka 1 i Ryzyka 3 . 

 

5.9. Klauzula jednolitej ochrony o następującej treści: 

5.9.1. Zostaje uzgodnione, że udzielna przez Wykonawcę ochrona ubezpieczeniowa dla wszystkich 

maszyn i urządzeń  Zamawiającego jest udzielona w pełnym zakresie ochrony opisany w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia niezależnie od rodzaju maszyny, miejsca jej zamontowania 

użytkowania oraz przeznaczenia i jakiekolwiek postanowienia wyłączające ochronę z takich 

tytułów nie będą mieć zastosowania. 

 

Ryzyko 4 

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych  

 

1. Podstawa prawna 

1.1. Zakres ochrony zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia dla niniejszego zadania 

częściowego nr 3, Generalną Umową Ubezpieczenia oraz Ogólnymi Warunkami 

Ubezpieczenia stosowanymi przez Wykonawcę, przywołanymi w ofercie Wykonawcy i 

mającymi zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie przez Zamawiającego w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Generalnej Umowie Ubezpieczenia. 

 

2. Podstawowy zakres ochrony 

2.1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona w zakresie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. 

2.2. Ochroną ubezpieczeniową objęte są instalacje fotowoltaiczne  w trakcie pracy, przestoju, 

demontażu, ponownego montażu, napraw, remontów, przeglądów konserwacyjnych 

prowadzonych przez Zamawiającego bądź osoby trzecie, jak również w trakcie 

przemieszczania w obrębie miejsca ubezpieczenia w celu konserwacji, czyszczenia, naprawy, 

przeglądu bądź innych tego typu czynności. 

2.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu 

bądź utracie powstałe na skutek nagłego zdarzenia niezależnego od woli Zamawiającego, w 

szczególności szkody powstałe na skutek: 

2.3.1. Wad produkcyjnych lub konstrukcyjnych; 

2.3.2. Błędów konstrukcyjnych lub błędów w projektowaniu; 

2.3.3. Błędów popełnionych w trakcie produkcji bądź użycia do produkcji niewłaściwego lub 

wadliwego materiału; 

2.3.4. Działania człowieka, w tym niewłaściwej obsługi; 

2.3.5. Rozerwania na skutek działania siły odśrodkowej, eksplozji lub implozji; 

2.3.6. Działania wody lub wilgoci; 

2.3.7. Nadmiernego ciśnienia; 

2.3.8. Przegrzania, zwarcia, przepięcia, przetężenia bądź innych przyczyn elektrycznych; 

2.3.9. Dostania się elementu obcego bądź poluzowania się części; 

2.3.10. Wadliwego działania urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub pomiarowych; 

2.3.11. Pożaru, osmolenia, przypalenia, tlenia, żarzenia, uderzenia pioruna, upadek statku 

powietrznego lub jego elementów lub ładunku; 

2.3.12. Działanie czynników atmosferycznych jak mróz, burza, huragan, zalanie, powódź, lód, grad, 

śnieg, w tym ciężar leżącego śniegu lub lodu. 



2.3.13. Utrata lub zaginięcie wskutek kradzieży, włamania lub rozboju oraz inne wyraźnie nie 

wyłączone przyczyny.  

2.3.14. Wszelkich innych przyczyn niewyłączonych wyraźnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę, a dotyczących szkód 

w instalacjach fotowoltaicznych.  

2.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek prowadzenia akcji 

ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową. 

2.5. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, za które na mocy przepisów 

prawa odpowiedzialny jest producent, sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę z 

wyjątkiem dla szkód wyrządzonych przez producenta, sprzedawcę lub podmiot wykonujący 

naprawę podczas wykonywania prac na mieniu podlegającym ochronie ubezpieczeniowej. 

Wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy nie będzie miało zastosowania, jeżeli: 

2.5.1. Producent, sprzedawca bądź podmiot wykonujący naprawę nie funkcjonują w obrocie 

gospodarczym, ulegli likwidacji bądź ogłoszona została wobec nich upadłość; 

2.5.2. Producent, sprzedawca lub podmiot wykonujący naprawę uchylają się od obowiązku 

naprawienia szkody, w którym to przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty 

odszkodowania Zamawiającemu z tytułu takich szkód, a następnie uprawniony będzie do 

prowadzenia postępowania regresowego wobec takich podmiotów. 

 

3. Rozszerzona ochrona ubezpieczeniowa obejmuje: 

3.1. Odzyskanie danych systemu operacyjnego niezbędnych do utrzymania funkcji instalacji 

fotowoltaicznej, pod warunkiem, że utrata, uszkodzenie były spowodowane utratą lub  

uszkodzeniem nośników danych podlegających ochronie ubezpieczeniowej.  

3.2. Finansowe skutki przerwy albo zakłócenia w produkcji energii elektrycznej na własne potrzeby 

w ustalonym okresie odszkodowawczym, z powodu uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej, w 

tym za uszkodzenia, za które ponosi odpowiedzialność producent, wykonawca lub podmiot 

serwisujący, pod warunkiem, że do uszkodzenia lub utraty doszło wskutek zdarzeń objętych 

ochroną ubezpieczeniową.  

 

4. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy 

4.1. Wykaz instalacji fotowoltaicznych stanowi Załącznik nr 3. 

 

L.P. Grupa mienia Rodzaj sumy Rodzaj wartości Suma ubezpieczenia 
1. Instalacje fotowoltaiczne Sumy stałe Wartość 

księgowa brutto 
 

 

4.2. Limity odpowiedzialności Wykonawcy wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia odnoszą 

się oddzielnie do każdego okresu polisowego. 

4.2.1. Ustala się następujące dedykowane limity odpowiedzialności Wykonawcy na jedno i wszystkie 

zdarzenia: 

4.2.1.1. udokumentowane koszty odzyskania danych systemu operacyjnego niezbędnych do 

utrzymania funkcji roboczych instalacji fotowoltaicznej – limit 1.000.000,00 PLN; 

4.2.1.2. koszty robot pomocniczych takich, jak roboty murarskie, ziemne, wykonania rusztowań, 

połączeń wpustowych, robot dekarskich, w tym robót naprawczych dachów i fasad  i/lub ich 

zabezpieczenia - limit 1.000.000,00 PLN; 

4.2.1.3. koszty odkażenia  i utylizacji gleby – limit 500.000,00 PLN; 

4.2.1.4. dodatkowe koszty związane z postępem technologicznym, gdy przywrócenie zniszczonej 

instalacji fotowoltaicznej  z zachowaniem takiego samego rodzaju i jakości jak sprzed 

zdarzenia objętego ochroną jest niemożliwe – limit 2.000.000,00 PLN.  

4.3. Zostaje uzgodnione, iż wszystkie limity odpowiedzialności Wykonawcy odnoszą się bądź do 

poszczególnego ryzyka lub klauzuli objętych zakresem niniejszego zadania częściowego nr  



3 chyba, że dane postanowienia Opisu Przedmiotu Zamówienia, w szczególności zapisy 

poszczególnych klauzul stanowią odmiennie. 

 
5. Franszyzy i udziały własne 

5.1. Zostaje uzgodnione, iż franszyza zastosowana przez Wykonawcę dotyczy pojedynczego 

zdarzenia definiowanego, jako zrealizowanie się ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową. 

Utrata, zniszczenie, uszkodzenie jednego lub więcej z przedmiotów objętych ochroną 

ubezpieczeniową wskutek jednej i tej samej przyczyny, w tym klauzul dodatkowych uznaje się 

za jedno zdarzenie. Z odszkodowania wypłacanego z tytułu jednego zdarzenia potrąca się 

jedną franszyzę redukcyjną, jeżeli zdarzenie obejmuje więcej ryzyk ubezpieczeniowych 

potrąca się jedną franszyzę o największej wysokości. 

5.2. Znosi się jakiekolwiek franszyzy integralne. 

5.3. Znosi się jakiekolwiek udziały własne. 

5.4. W uzupełnieniu odmiennych wysokości franszyz zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności w treści poszczególnych klauzul, wprowadza się franszyzę redukcyjną w 

wysokości 5.000,00 PLN na zdarzenie. 

 

6. Obligatoryjne klauzule dodatkowe 

6.1. Klauzula szkód o małej wartości o następującej treści: 

6.1.1. Zostaje uzgodnione, iż w odniesieniu do szkód o wartości poniżej 20.000,00 PLN, 

Zamawiający uprawniony będzie do przystąpienia do natychmiastowej naprawy szkody pod 

warunkiem: 

6.1.1.1. sporządzenia protokołu szkodowego przez Zamawiającego; 

6.1.1.2. zawiadomienia Wykonawcy o powstałej szkodzie;  

6.1.1.3. wykonania dokumentacji fotograficznej obrazującej powstałą szkodę. 

6.1.2. W celu udokumentowania wysokości faktycznych kosztów naprawy szkody, Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy kosztorys naprawy bądź dokument finansowy za koszty naprawy lub 

wewnętrzne rozliczenie naprawy wykonanej przez Zamawiającego we własnym zakresie, a 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania według faktycznych kosztów 

potwierdzonych powyższymi dokumentami. 

 

6.2. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy oraz frachtu ekspresowego o 

następującej treści: 

6.2.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowe koszty pracy w 

godzinach nadliczbowych oraz w godzinach nocnych, jak również koszty frachtu 

ekspresowego, w tym koszty frachtu lotniczego poniesione w związku ze szkodą w maszynach 

lub urządzeniach, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

6.2.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 20% sumy ubezpieczenia w 

maszynie lub urządzeniu dotkniętym szkodą. 

 
6.3. Klauzula ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej od finansowych skutków szkody w 

instalacji fotowoltaicznej o następującej treści: 

6.3.1. Zostaje uzgodnione, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nieosiągnięcie szacowanej 

produkcji prądu na potrzeby własne Zamawiającego, powstałe wskutek przerwy albo 

zakłócenia pracy instalacji fotowoltaicznej z powodu jej uszkodzenia, w tym uszkodzenia za 

które ponosi odpowiedzialność producent, dostawca, wykonawca lub podmiot serwisujący. 

6.3.2. Wykonawca nie odpowiada za nieosiągnięcie szacowanej produkcji prądu związane z 

przeglądami, konserwacją, pracami modernizacyjnymi, remontowymi nie związanymi ze 

szkodą objęta ochroną ubezpieczeniową ani za nieosiągnięcie szacowanej produkcji prądu, 

które wystąpiło bez uszkodzenia instalacji fotowoltaicznej .  

6.3.3. Okres odszkodowawczy wynosi – 6 miesięcy. 



6.3.4. Franszyza redukcyjna wynosi – 3 dni kalendarzowe. 

6.3.5. Wysokość straty wyliczona zostanie przez pomnożenie : 

6.3.5.1. iloczynu wskaźnika pojemności instalacji fotowoltaicznej oraz liczby paneli fotowoltaicznych 

wyłączonych z eksploatacji w następstwie ich uszkodzenia,  

oraz  

6.3.5.2. wskaźnika ceny skupu energii  

oraz  

6.3.5.3. liczby dni wyłączenia paneli fotowoltaicznych z eksploatacji w następstwie ich uszkodzenia.  

6.3.6. Wysokość strat oblicza się od momentu, w którym Zamawiający mógł najwcześniej stwierdzić 

uszkodzenie, a najpóźniej od zaistnienia faktycznej przerwy w produkcji prądu albo zakłócenia 

funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej.    

6.3.7. Limit odpowiedzialności Wykonawcy wynosi – 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

6.3.8. Łączna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 6,5 MW i wytwarza 6,5 GWH prądu rocznie.  

Średnia cena energii nabywana przez Zmawiającego wynosi 280,00 PLN za MWh.   

 

Klauzule obligatoryjne wspólne dla Ryzyka Nr 1, Ryzyka Nr 2, Ryzyka Nr 3 oraz Ryzyka Nr 4: 

 
1. Klauzula  generalna  o następującej treści: 

1.1. Wszelkie zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Generalnej Umowie 

Ubezpieczenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą miały pierwszeństwo 

przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanymi przez Wykonawcę, chyba, 

że zdaniem Zamawiającego zapisy te będą korzystniejsze dla Zamawiającego.  

1.2. Wszelkie zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Generalnej Umowie 

Ubezpieczenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znoszą wyłączenia 

zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę, chyba że 

zdaniem Zamawiającego, zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych przez 

Wykonawcę  będą korzystniejsze dla Zamawiającego. 

1.3. Wykonawca potwierdza, że umowa ubezpieczenia zostanie zawarta z uwzględnieniem  

specyfiki działalności Zamawiającego w zakresie produkcji i dostaw wody, odbioru i 

oczyszczania ścieków, spalania osadów ściekowych oraz posiadania mienia służącego do 

prowadzenia takiej działalności, z którą może wiązać się obecność substancji 

niebezpiecznych oraz wybuchowych różnego rodzaju.  

1.4. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy oraz w procesie likwidacji szkód nie powoła się 

na wyłączenia za szkody związane ze specyfiką działalności Zamawiającego zawarte w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę.  

 

2. Klauzula gwarancji zakresu ochrony i stawek taryfowych o następującej treści: 

2.1. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku doubezpieczenia składka będzie naliczana w systemie 

pro rata temporis. 

2.2. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku konieczności ubezpieczenia krótkoterminowego, 

Wykonawca naliczać będzie składkę proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia. 

2.3. Zostaje uzgodnione, iż stawki wskazane w ofercie Wykonawcy pozostaną niezmienne przez 

pełen okres wykonywania zamówienia zgodnie z Generalną Umową Ubezpieczenia. 

2.4. Zostaje uzgodnione, iż stawki wskazane w ofercie Wykonawcy będą miały zastosowanie w 

przypadku zwiększenia przez Zamawiającego wielkości zamówienia zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, jeżeli zwiększenie przez Zamawiającego wielkości zamówienia będzie 

dotyczyło tych samych rodzajów mienia, a ochrona ubezpieczeniowa rozpoczynałaby się w 

okresie obowiązywania Generalnej Umowy Ubezpieczenia. 

 

3. Klauzula dobrego przebiegu szkodowego o następującej treści: 



3.1. Zostaje uzgodnione, że w przypadku gdy wskaźnik szkodowości z Ryzyka Nr 1, Ryzyka Nr 2, 

Ryzyka Nr 3 oraz Ryzyka Nr 4, liczony jako szkody wypłacone i rezerwy otwarte na szkody 

zgłoszone, nie przekroczy 30 % zapłaconej składki rocznej za dany rok polisowy, 

Zamawiającemu przysługuje zwrot składki w wysokości 10 % składki należnej za dany rok 

polisowy. 

3.2. Obliczenie wysokości wskaźnika szkodowego następuje w okresie 30 dni od daty zakończenia 

danego roku polisowego. 

3.3. Zostaje ustalone, że składka za dany rok polisowy zostanie podzielona na 7 rat, z tym, że  90 

% składki należnej za dany rok polisowy będzie płatne w 6 ratach zgodnie z terminami 

określonymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.  

3.4. 7 rata w wysokości 10 % należnej składki rocznej za dany rok polisowy będzie należna do 

opłacenia w terminie do dnia 15 lutego następnego roku przypadającego po okresie 

polisowym w przypadku gdy wskaźnik szkodowości przekroczy 30 % opłaconej składki w 

wysokości 90 %. 

3.5. Składka za dodatkowe ubezpieczenie (doubezpieczenie) w Ryzyku Nr 1, Ryzyku Nr 2, Ryzyku 

Nr 3 oraz Ryzyku Nr 4 będzie płatna jako rata dodatkowa w wysokości 90 % składki należnej, 

10 % składki należnej zostanie doliczone do 7 raty składki rozliczeniowej.  

3.6. Wykonawca będzie zobowiązany do obliczenia i przesłania zaświadczenia o naliczonym 

wskaźniku szkodowości na dzień 30 stycznia po zakończeniu każdego roku polisowego z 

informacją o anulowaniu 7 raty składki lub jej obowiązku opłacenia.  

 
4. Klauzula reprezentantów o następującej treści: 

4.1. Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody wyrządzone na skutek winy 

umyślnej lub rażącego niedbalstwa przez pracowników Zamawiającego innych niż członkowie 

Zarządu, Rady Nadzorczej lub prokurenci Zamawiającego.  

4.2. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości zostaje uzgodnione, iż szkody wyrządzone przez 

pracowników bądź inne osoby, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

pozostających pod wpływem alkoholu bądź wszelkiego rodzaju innych środków odurzających, 

w tym  narkotyków zostają objęte ochroną ubezpieczeniową. Wszelkie odmienne 

postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę nie będą 

miały zastosowania. 

 

5. Klauzula zmian właścicielskich o następującej treści: 

5.1. W przypadku, kiedy Zamawiający zostanie przejęty, wykupiony bądź połączony z innym 

podmiotem lub kiedy majątek Zamawiającego zostanie wydzielony do spółki zależnej, 

uzgodnione jest, iż nowy właściciel lub nowo powstały podmiot wchodzą we wszystkie prawa 

i obowiązki wynikające z Generalnej Umowy Ubezpieczenia, a ochrona udzielona przez 

Wykonawcę nie ulegnie cofnięciu. 

5.2.   Zostaje uzgodnione, iż w przypadku zrealizowania się okoliczności objętych zakresem 

niniejszej klauzuli, Generalna Umowa Ubezpieczenia oraz wszelkie indywidualne umowy 

ubezpieczenia zostaną odpowiednio zmienione na drodze aneksu. 

 

6. Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia po wyborze Wykonawcy o następującej 

treści: 

6.1.  Zamawiający oświadcza, iż wartości mienia stanowiące podstawę do ustalenia sum 

ubezpieczenia zostały przygotowane w dobrej wierze przez Zamawiającego na podstawie 

danych księgowych aktualnych na dzień 30 września 2019 r. 

6.2. Zostaje uzgodnione, iż po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w odniesieniu do zadania częściowego nr 3, ale nie później, niż do dnia 30 listopada 2020 r., 

Zamawiający przekaże Wykonawcy zaktualizowane wartości mienia dla obliczenia wysokości 



składek ubezpieczeniowych na 2021 r., obliczonych na podstawie stawek wskazanych w 

ofercie Wykonawcy. 

6.3. Jakiekolwiek zmiany sum ubezpieczenia związane z okolicznościami objętymi niniejszą 

klauzulą nie będą stanowić oraz nie będą interpretowane jako zmiana warunków określonych 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie częściowe nr 3. 

 

7. Klauzula automatycznego pokrycia i rozliczenia składki o następującej treści: 

7.1.  Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje automatycznie każdy wzrost 

wartości mienia podlegającego ubezpieczeniu, który nastąpił w następstwie inwestycji, 

modernizacji, zakupu bądź innych czynności prawnych, na podstawie których Zamawiający 

uzyskał prawo do korzystania i rozporządzania takim mieniem. Za dzień wzrostu wartości 

mienia uważa się dzień zawarcia umowy lub dzień przejścia na Zamawiającego prawa 

własności lub dzień przeniesienia na Zamawiającego ryzyka zniszczenia, uszkodzenia bądź 

utraty danego mienia w zależności od tego, która z powyższych okoliczności nastąpiła 

wcześniej. Wzrost wartości mienia powoduje automatyczny wzrost sumy ubezpieczenia o 

wartość takiego mienia. 

7.2. Zostaje uzgodnione, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu postanowień niniejszej klauzuli 

rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego, a limit odpowiedzialności 

Wykonawcy ustala się na kwotę 200.000.000,00 PLN dla każdego okresu polisowego. 

7.3. Zamawiający oświadcza, iż wszystkie wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w 

ramach niniejszego zadania częściowego nr 3 pozostają aktualne na dzień 30 września 2019 

r i  zostaną zaktualizowane do dnia 30 listopada 2020 r., lecz nie później niż przed datą 

wystawienia polis na pierwszy roczny okres polisowy.  

7.4. Zostaje uzgodnione, iż rozliczenie z tytułu automatycznego pokrycia mienia następować 

będzie w następujący sposób: 

7.4.1. do dnia 31 marca każdego okresu polisowego Zamawiający, za pośrednictwem Brokera 

ubezpieczeniowego Zamawiającego przekaże Wykonawcy zaktualizowane wartości mienia; 

7.4.2. w odniesieniu do ostatniego okresu polisowego, zaktualizowane wartości mienia zostaną 

przekazane przez Zamawiającego, za pośrednictwem Brokera ubezpieczeniowego 

Zamawiającego do dnia 31 marca roku przypadającego po zakończeniu ostatniego okresu 

polisowego; 

7.4.3. rozliczenie składki polegające na dopłacie składki przez Zamawiającego bądź zwrocie składki 

przez Wykonawcę nastąpi nie później niż 30 dni roboczych od dnia przekazania 

zaktualizowanych wartości mienia do Wykonawcy; 

7.4.4. rozliczenie składki zostanie dokonane według iloczynu kwoty wzrostu/spadku wartości oraz 

50 % stawki rocznej zgodnej z ofertą Wykonawcy. 

7.5.  Limit odpowiedzialności Wykonawcy określony niniejszą klauzulą jest limitem wspólnym dla 

Ryzyka nr 1, Ryzyka nr 2, Ryzyka nr 3 oraz Ryzyka nr 4. 

7.6.  Zostaje uzgodnione, iż w przypadku, gdy wartość nowo pozyskanego mienia przekracza limit 

określony niniejszą klauzulą, Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia takiego mienia do 

ubezpieczenia, a Wykonawca zobowiązany jest objąć takie zgłoszone mienie ochroną 

ubezpieczeniową na warunkach Generalnej Umowy Ubezpieczenia. Składka zostanie 

naliczona przez Wykonawcę zgodnie z zasadą pro rata temporis oraz klauzulą gwarancji 

zakresu ochrony i stawek taryfowych bez stosowania składek minimalnych. 

 

8. Klauzula wzrostu wartości kontraktowej po wprowadzeniu na stan środków trwałych  o   

następującej treści: 

8.1. Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność według sumy 

ubezpieczenia odpowiadającej aktualnej wartości kontraktowej odebranych przedmiotów 

kontraktów do momentu wprowadzenia takiego mienia na stan środków trwałych. Po 

wprowadzeniu na stan środków trwałych, suma ubezpieczenia może ulec podwyższeniu, nie 

więcej niż o 20 % wartości kontraktowej. 



8.2. Zostaje uzgodnione, iż ostateczne rozliczenie według rzeczywistego wzrostu sumy 

ubezpieczenia oraz dopłata składki nastąpią po wprowadzeniu obiektów na stan środków 

trwałych. Zamawiający zobowiązany będzie po wprowadzeniu na stan środków trwałych do 

przedstawienia Wykonawcy zestawienia wartości oraz zobowiązany będzie do dopłaty 

składki.  

8.3. Dodatkowa składka, do zapłaty której zobowiązany będzie Zamawiający zostanie obliczona 

według stawek zawartych w ofercie Wykonawcy przy zastosowaniu zasady pro rata temporis. 

 
9. Klauzula wykazu mienia o następującej treści: 

9.1. Zostaje uzgodnione, iż Zamawiający nie ma obowiązku przedstawiania Wykonawcy 

dokładnego wykazu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i wpisanego na stan środków 

trwałych. Wykonawcy przysługuje prawo wglądu do ksiąg środków trwałych Zamawiającego. 

9.2. W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia, Zamawiający 

zobowiązany jest do dostarczenia Wykonawcy dokumentów potwierdzających fakt, iż jest 

posiadaczem danego  mienia, potwierdzających prowadzenie działalności w ramach danej 

lokalizacji oraz potwierdzających wartość mienia dotkniętego szkodą. 

 

10. Klauzula Leeway o następującej treści: 

10.1. Zostaje uzgodnione, iż z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia lub Generalnej Umowy Ubezpieczenia, w 

przypadku powstania szkody zasada proporcjonalnej wypłaty odszkodowania będzie 

stosowana wyłącznie w odniesieniu do mienia dotkniętego szkodą, którego wartość w chwili 

powstania szkody będzie wyższa niż 130 % sumy ubezpieczenia dla tego mienia.  

10.2. Zostało uzgodnione, iż zasada proporcji nie będzie miała zastosowania do szkód 

częściowych, których naprawa będzie mogła być dokonana do pełnej wysokości szkody, nie 

wyższej niż suma ubezpieczenia dla mienia dotkniętego szkodą. 

 

11. Klauzula zabezpieczeń o następującej treści: 

11.1. Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe istniejące u Zamawiającego za wystarczające do 

udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. 

 

12. Klauzula 72 godzin (szkód seryjnych) o następującej treści: 

12.1. Zostaje uzgodnione, iż wszelkie szkody zaistniałe w ciągu następujących po sobie 72 godzin, 

których przyczyną jest to same zdarzenie losowe będą traktowane, jako jedno zdarzenie. 

 

13. Klauzula wynagrodzenia ekspertów o następującej treści: 

13.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty wynagrodzenia ekspertów 

zewnętrznych, inżynierów, inspektorów, konsultantów, architektów, rzeczoznawców oraz 

innego rodzaju specjalistów, które Zamawiający zmuszony jest ponieść w związku ze 

zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową, o ile skorzystanie z takich specjalistów jest 

konieczne dla ustalenia przyczyn, zakresu oraz/lub rozmiaru szkody albo Zamawiający nie 

zgadza się z ekspertyzą wykonaną na zlecenie Wykonawcy.  

13.2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli obejmuje również koszty poniesione 

przez Zamawiającego na przygotowanie i kalkulację roszczenia z tytułu powstania szkody. 

13.3. Zostaje uzgodnione, iż Zamawiającemu przysługuje prawo samodzielnego wyboru takich 

specjalistów zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, a 

Wykonawca będzie zobowiązany do akceptacji takiego wyboru i pokrycia takich kosztów. 



13.4. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym ponad sumę ubezpieczenia. 

13.5. Limit odpowiedzialności Wykonawcy określony niniejszą klauzulą jest limitem wspólnym dla 

Ryzyka nr 1, Ryzyka nr 2, Ryzyka nr 3 oraz Ryzyka nr 4. 

 

14. Klauzula szkód w wyniku pożaru lub wybuchu o następującej treści: 

14.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku pożaru, 

wybuchu lub na skutek samozapłonu, w tym będących następstwem przepięcia elektrycznego, 

przetężenia bądź bezpośredniego lub pośredniego uderzenia pioruna. 

 

15. Klauzula przepięcia/przetężenia o następującej treści: 

15.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe bezpośrednio 

lub pośrednio na skutek wyładowań atmosferycznych, w szczególności szkody spowodowane 

indukcją prądu elektrycznego bądź powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzenia 

niszczących sił elektromagnetycznych, a także w wyniku uderzenia pioruna w urządzenie lub 

instalacje elektryczne bądź sieci energetyczne (elektroenergetyczne) lub elektryczne. 

15.2. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe bezpośrednio 

lub pośrednio w wyniku zmiany napięcia lub natężenia sieci energetycznej. 

15.3. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane działaniem 

pola elektrycznego lub magnetycznego na przedmioty znajdujące się w tym polu 

powodującego powstanie przepływu prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych 

przedmiotów bez zetknięcia się z ciałem wywołującym to pole. 

 

16. Klauzula przypalenia lub osmolenia o następującej treści: 

16.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na przypaleniu 

lub osmoleniu ubezpieczonego mienia również w przypadku, gdy nie doszło do pożaru tego 

ubezpieczonego mienia. 

 

17. Klauzula skażenia o następującej treści: 

17.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek 

skażenia lub zanieczyszczenia. 

 

18. Klauzula kosztów dodatkowych o następującej treści: 

18.1. Zostaje uzgodnione, iż w granicach sumy ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

koszty poniesione przez Zamawiającego w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz/lub 

w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia rozmiarów szkody, jeżeli działania podjęte 

przez Zamawiającego były celowe, nawet, jeżeli okazały się bezskuteczne. Wykonawca 

zobowiązany będzie do pokrycia takich kosztów niezależnie od tego, czy doszło do szkody w 

ubezpieczonym mieniu czy też nie. 

18.2. Zostaje uzgodnione, iż ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe na skutek: 

18.2.1. akcji ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania mienia w związku z wystąpieniem zdarzeń 

objętych ochroną ubezpieczeniową; 

18.2.2. zniszczenia lub uszkodzenia mienia na skutek prowadzonej akcji ratowniczej, w tym 

prowadzenia akcji ratowniczej w sąsiedztwie lokalizacji, w której znajduje się ubezpieczone 

mienie. 

18.3. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa dodatkowo obejmuje przy limitach 

odpowiedzialności Wykonawcy ponad sumę ubezpieczenia następujące koszty dodatkowe: 



18.3.1. koszty zapobieżenia szkodzie oraz koszty zabezpieczenia mienia przed szkodą, koszty 

ratowania przed szkodą, ewakuacji mienia niezależnie od tego, czy działania powodujące 

powstanie takich kosztów okazały się skuteczne - przy limicie odpowiedzialności Wykonawcy 

w wysokości 20.000.000,00 PLN dla wszystkich składników mienia; 

18.3.2. koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu i 

wywozu części niezdatnych do użytku, składowania, utylizacji, demontażu i montażu mienia 

nieuszkodzonego, jeżeli działania powodujące powstanie takich kosztów były celowe dla 

przeprowadzenia usunięcia pozostałości po szkodzie oraz były uzasadnione ekonomicznie – 

przy limicie odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 20.000.000,00 PLN. 

18.3.3. koszty związane z prowadzoną akcją ratowniczą – przy limicie odpowiedzialności Wykonawcy 

w wysokości 20.000.000,00 PLN; 

18.3.4. koszty naprawy lub przeprogramowania zabezpieczeń dotyczące wszystkich elementów 

zabezpieczających lokale, budynki i budowle wykorzystywane przez Zamawiającego do 

prowadzenia działalności (ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkiego rodzaju instalacje, 

kamery monitoringu, czujki alarmowe), jeżeli powstanie takich kosztów nastąpiło w 

następstwie zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową – przy limicie odpowiedzialności 

Wykonawcy w wysokości 2.000.000,00 PLN; 

18.3.5. koszty odtworzenia dokumentacji przedmiotu dotkniętego szkodą (akty, plany, dokumenty) – 

przy limicie odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 1.000.000,00 PLN. 

18.3.6. dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych wykonywanej przez pracowników 

Zamawiającego i poniesione w związku ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową – 

przy limicie odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 5.000.000,00 PLN. 

18.4. Każdy limit odpowiedzialności Wykonawcy wskazany podpunktach pkt 18.3 ma charakter 

limitu indywidualnego. 

18.5. Limit odpowiedzialności Wykonawcy ponad sumy ubezpieczenia określony niniejszą klauzulą 

jest limitem wspólnym dla Ryzyka nr 1, Ryzyka nr 2, Ryzyka nr 3 oraz Ryzyka nr 4. 

 

19. Klauzula zwiększonych kosztów działalności o następującej treści: 

19.1. Zostaje uzgodnione, iż w zakresie objętym niniejszą klauzulą, ochrona ubezpieczeniowa 

obejmuje wszystkie celowe koszty poniesione przez Zamawiającego w okresie 

odszkodowawczym na kontynuację normalnego trybu prowadzenia działalności gospodarczej, 

jeżeli do jego zakłócenia doszło w następstwie wypadku ubezpieczeniowego w mieniu objętym 

ochroną ubezpieczeniową (zwiększone koszty działalności). 

19.2. W rozumieniu niniejszej klauzuli poprzez zwiększone koszty działalności uznane są wszystkie 

koszty, które nie występowały w ramach normalnej działalności gospodarczej prowadzonej 

przez Zamawiającego przed powstaniem wypadku ubezpieczeniowego i do których powstania 

przyczynił się pośrednio lub bezpośrednio przedmiotowy wypadek, jak również koszty 

wynikające z różnicy pomiędzy kosztami danego rodzaju ponoszonymi w trakcie normalnego 

toku działalności gospodarczej prowadzonej przez Zamawiającego a kosztami tego samego 

rodzaju, które Zamawiający jest zmuszony ponosić po zaistnieniu wypadku i do których 

wzrostu przyczynił się wypadek ubezpieczeniowy. 

19.3. Do zwiększonych kosztów działalności należą w szczególności: 

19.3.1. koszty wynikłe z użytkowania oraz wynajmu urządzeń i pomieszczeń zastępczych; 

19.3.2. koszty wynikłe z zastosowania alternatywnych procedur, metod i procesów produkcji; 

19.3.3. koszty poniesione w związku z dodatkowym zatrudnieniem oraz koszty delegacji 

pracowników; 

19.3.4. koszty wynikłe z prowizorycznego zainstalowania maszyn i urządzeń; 

19.3.5. koszty transportu, demontażu i montaży maszyn i urządzeń; 

19.3.6. koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z koniecznością dostosowania się do 

decyzji lub poleceń władz państwowych lub samorządowych związanych z wypadkiem 

ubezpieczeniem w mieniu objętym ochroną ubezpieczeniową, w tym koszty stanowiące 

równowartość szkód w mieniu Zamawiającego, powstałych w związku z taką koniecznością.   



19.4. Poprzez okres odszkodowawczy uważa się okres faktycznych zakłóceń w prowadzonej przez 

Zamawiającego działalności gospodarczej, w którym konieczne jest zastosowanie 

prowizorycznych/alternatywnych  rozwiązań w celu minimalizacji tych zakłóceń. 

19.5. Okres odszkodowawczy ustalony jest na 6 miesięcy. 

19.6. Wprowadza się franszyzę redukcyjną w liczbie 3 dni kalendarzowych 

19.7. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym ponad sumę ubezpieczenia. 

19.8. Limit odpowiedzialności Wykonawcy określony niniejszą klauzulą jest limitem wspólnym dla 

Ryzyka nr 1, Ryzyka nr 2, Ryzyka nr 3 oraz Ryzyka nr 4. 

 

20. Klauzula aktów terrorystycznych o następującej treści: 

20.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu będącym 

przedmiotem ubezpieczenia powstałe w następstwie wszelkiego rodzaju działań mających na 

celu wprowadzenie chaosu, zastraszanie ludności bądź dezorganizację życia publicznego 

przy użyciu przemocy dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, 

ideologicznych, socjalnych lub społecznych. 

20.2. Ochrona nie obejmuje szkód powstałych na skutek tymczasowego lub trwałego zajęcia 

ubezpieczonego mienia bądź dokonania konfiskaty oraz/lub rekwizycji takiego mienia przez 

upoważnione do tego organy administracyjne. 

20.3. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 50.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym. 

20.4. Limit odpowiedzialności Wykonawcy określony niniejszą klauzulą jest limitem wspólnym dla 

Ryzyka nr 1,Ryzyka nr 2, Ryzyka nr 3 oraz Ryzyka nr 4. 

 

21. Klauzula strajków i zamieszek społecznych o następującej treści: 

21.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe w następstwie strajków i zamieszek społecznych. 

21.2. Ochrona nie obejmuje szkód powstałych w następstwie działania legalnie działających służb i 

organów administracyjnych mających na celu stłumienie bądź próbę stłumienia zakłócenia 

porządku publicznego lub ograniczenia jego skutków. 

21.3. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym. 

21.4. Limit odpowiedzialności Wykonawcy określony niniejszą klauzulą jest limitem wspólnym dla 

Ryzyka nr 1 Ryzyka nr 2, Ryzyka nr 3 oraz Ryzyka nr 4. 

 

22. Klauzula wandalizmu/dewastacji o następującej treści: 

22.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ubezpieczonym mieniu 

powstałe w następstwie aktów wandalizmu oraz/lub dewastacji. 

22.2. Poprzez okoliczności objęte zakresem niniejszej klauzuli uznaje się wszelkiego rodzaju 

działania powodujące uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby 

trzecie (znane bądź nieznane), niepozostające w związku z usiłowaniem bądź dokonaniem 

kradzieży, włamania oraz/lub rabunku. 

22.3. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w obiektach 

opuszczonych bądź nieużytkowanych przez Zamawiającego przez okres dłuższy niż 30 dni 

roboczych. 

22.4. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym. 



22.5. Limit odpowiedzialności Wykonawcy określony niniejszą klauzulą jest limitem wspólnym dla 

Ryzyka nr 1, Ryzyka nr 2, Ryzyka nr 3 oraz Ryzyka nr 4.  

. 

23. Klauzula kradzieży zwykłej o następującej treści: 

23.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na kradzieży 

zwykłej ubezpieczonego mienia określanej, jako utrata mienia bez znamion włamania lub 

zabór mienia w celu jego przywłaszczenia z wyłączeniem szkód w elementach infrastruktury 

wodociągowej oraz/lub kanalizacyjnej oraz wartości pieniężnych.  

23.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania pod warunkiem złożenia przez 

Zamawiającego zawiadomienia policji lub prokuratury nie później niż w terminie 48 godzin od 

powzięcia przez Zamawiającego informacji o takiej szkodzie. 

23.3. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu szkód objętych zakresem 

niniejszej klauzuli w wysokości 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie polisowym. 

 

24. Klauzula miejsca o następującej treści: 

24.1. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku, kiedy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się w 

całości lub części pod ziemią lub pod wodą, żadne wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy 

zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę nie będą 

miały zastosowania. 

 
25. Klauzula przemieszczenia mienia pomiędzy lokalizacjami o następującej treści: 

25.1. Zostaje uzgodnione, iż przemieszczenie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach 

zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacji w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony 

ubezpieczeniowej zgodnie z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia. 

 
26. Klauzula decyzji o następującej treści: 

26.1. Zostaje uzgodnione, że w przypadku wystąpienia szkody okaże się, że w wyniku decyzji 

wydanych lub cofniętych przez stosowne organy lub w związku z obowiązującymi przepisami 

prawa Zamawiający będzie musiał ponieść dodatkowe wydatki na odtworzenie mienia lub w 

jakikolwiek inny sposób nakłady na odtworzenie mienia będą musiały być zwiększone w 

stosunku do faktycznego rozmiaru szkody, Wykonawca pokryje takie koszty. 

26.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 10.000.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 

27. Klauzula ubezpieczenia mienia w czasie transportu między lokalizacjami 

Zamawiającego o następującej treści:  

27.1.1. Zostaje uzgodnione, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w  ubezpieczanym mieniu, 

powstałe podczas transportu na terenie RP. 

27.1.2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli udzielona jest pod warunkiem 

łącznego zaistnienia następujących okoliczności: 

27.1.2.1. transport wykonywany jest pomiędzy stałymi lokalizacjami, w których Zamawiający prowadzi 

działalność gospodarczą lub pomiędzy lokalizacjami, w których Zamawiający prowadzi 

działalność gospodarczą, a miejscami dokonywania napraw, przeglądów, remontów, 

konserwacji i tym podobnych czynności w odniesieniu do mienia będącego przedmiotem 

transportu; 

27.1.2.2. transport wykonywany jest przez Zamawiającego bądź osoby, za które Zamawiający ponosi 

odpowiedzialność; 

27.1.2.3. transport wykonywany jest przy użyciu środka transportu stanowiącego własność 

Zamawiającego bądź użytkowanego na podstawie innego tytułu prawnego; 



27.1.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek jednej z następujących 

okoliczności: 

27.1.3.1. pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, eksplozja, upadek statku powietrznego, huragan, 

deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi, 

uderzenie innego pojazdu, huk ponaddźwiękowy, dym i sadza, upadek drzew, masztów, 

budynków lub budowli lub przedmiotów na środek transportu; 

27.1.3.2. wypadek, jakiemu uległ środek transportu; 

27.1.3.3. rabunek; 

27.1.3.4. kradzież środka transportu wraz z przewożonym mieniem objętym ochroną ubezpieczeniową; 

27.1.3.5. kradzież z włamaniem. 

27.1.3.6. szkody ładunkowe: 

27.1.4. W odniesieniu do kradzieży środka transportu wraz z przewożonym mieniem objętym ochroną 

ubezpieczeniową bądź kradzieży z włamaniem, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

szkodę wyłącznie wtedy, gdy środek transportu zamknięty był na zamki fabryczne i 

pozostawiony był na terenie ogrodzonym, zamkniętym i oświetlonym (w porze nocnej) i 

całodobowo dozorowanym. 

27.1.5. Za początek transportu uważa się moment rozpoczęcia załadunku, a za koniec transportu 

uważa się moment zakończenia rozładunku w miejscu odbioru. 

27.1.6. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje transportu: 

27.1.6.1. obrazów i innych dzieł sztuki; 

27.1.6.2. wartości pieniężnych; 

27.1.6.3. mienia załadowanego w stanie uszkodzonym i zdekompletowanym, chyba że przedmiotem 

transportu jest mienie przeznaczone do naprawy, przeglądu, remontu lub konserwacji, a 

szkoda powstała podczas transportu ma inny charakter niż stan uszkodzenia bądź 

dekompletacji będący powodem wykonania transportu. 

27.1.7. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

polisowym. 

27.1.8. Zostaje uzgodnione, iż ochrona udzielona w zakresie niniejszej klauzuli ma również 

zastosowanie do szkód powstałych w trakcie transportu wykonywanego przez zawodowego 

przewoźnika bądź podmiot prowadzący działalność w zakresie przewozu drogowego rzeczy, 

jeżeli przewoźnik został wybrany przez spedytora wynajętego przez Zamawiającego bądź 

bezpośrednio przez Zamawiającego, a Zamawiający nie uzyskał zaspokojenia roszczeń z 

tytułu szkód w mieniu przewożonym z polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

przewoźnika drogowego oraz/lub spedytora w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia, którego 

następstwem była szkoda. 

27.1.9. W przypadku wskazanym w pkt 27.1.8 powyżej, Wykonawca po wypłacie odszkodowania 

będzie uprawniony do wystąpienia z roszczeniem regresowym wobec przewoźnika bądź 

spedytora odpowiedzialnego za powstałą szkodę. 

 

28. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia o następującej treści: 

28.1. Zostaje uzgodnione, iż z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz/lub Generalnej Umowy Ubezpieczenia 

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje. prewencyjną sumę ubezpieczenia, która stosowana jest 

w przypadku, gdy poniesione koszty związane z odbudową/naprawą uszkodzonego mienia 

przewyższają sumę ubezpieczenia dla takiego mienia z uwzględnieniem pozostałych klauzul 

mających zastosowanie w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 

28.2. Klauzula dotyczy mienia ubezpieczonego wg systemu sum stałych i nie ma zastosowania dla 

mienia ubezpieczonego w systemie na pierwsze ryzyko. 

28.3. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 20.000.000,00 PLN na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie polisowym. 

 



29. Klauzula zgłaszania szkód o następującej treści: 

29.1. Zostaje uzgodnione, iż Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o powstałej szkodzie nie 

później, niż 7 dnia roboczego od daty powstania szkody bądź uzyskania przez Zamawiającego 

wiedzy o powstaniu szkody. 

 
30. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie o następującej treści: 

30.1. Zostaje uzgodnione, iż postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych 

przez Wykonawcę, dotyczące następstw niezachowania terminu zgłoszenia szkody, będą 

miały zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy nie zawiadomienie o szkodzie w ustalonym 

terminie nastąpiło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i przyczyniło się do zwiększenia 

szkody lub uniemożliwiło Wykonawcy ustalenie okoliczności i skutków szkody. 

 

31. Klauzula miejsca lub przedmiotu szkody o następującej treści: 

31.1. O ile nic odmiennego nie wynika z pozostałych postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

Zamawiający zobowiązany jest do pozostawienia miejsca lub przedmiotu szkody bez zmian 

do momentu oględzin przez Wykonawcę, niezależnego rzeczoznawcę powołanego przez 

Wykonawcę lub powołanego przez Zamawiającego bądź brokera ubezpieczeniowego 

Zamawiającego zgodnie z pkt. 32.6 bądź pkt. 33.2 lub uzyskania informacji o zgodzie 

Wykonawcy na zmiany miejsca lub przedmiotu szkody lub informacji o rezygnacji przez 

Wykonawcę z oględzin, chyba że zmiana jest niezbędna dla zabezpieczenia mienia 

pozostałego po szkodzie, zmniejszenia rozmiarów szkody bądź ograniczenia powiększenia 

rozmiarów szkody bądź pozostawienie miejsca lub przedmiotu szkody bez zmian może mieć 

wpływ na procesy produkcyjne lub może prowadzić do zakłócenia prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Zamawiającego.  

 
32. Klauzula oględzin o następującej treści: 

32.1. O ile Zamawiający nie zgłosi żądania przeprowadzenia przez Wykonawcę oględzin miejsca 

lub przedmiotu szkody z udziałem przedstawiciela Wykonawcy lub niezależnego 

rzeczoznawcy powołanego przez Wykonawcę, przeprowadzenie oględzin miejsca szkody 

uzależnione jest od stanowiska Wykonawcy. 

32.2. Wykonawca upoważniony jest do odstąpienia od przeprowadzenia oględzin w uzasadnionych 

przypadkach, w szczególności gdy na podstawie dokumentacji przekazanej przez 

Zamawiającego wraz z zawiadomieniem o zdarzeniu szkodowym, okoliczności szkody nie 

budzą uzasadnionych wątpliwości, a wysokość szkody może zostać ustalona na podstawie 

kosztorysów lub dokumentów finansowych przekazanych w terminie późniejszym. 

32.3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania stanowiska w kwestii przeprowadzenia 

oględzin niezwłocznie, tj. nie później niż 3 dnia kalendarzowego od daty zawiadomienia o 

szkodzie. 

32.4. Każdorazowo w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego żądania przeprowadzenia przez 

Wykonawcę oględzin miejsca lub przedmiotu szkody, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie, tj. najpóźniej 3 dnia kalendarzowego od dnia zgłoszenia takiego żądania do 

zlecenia przeprowadzenia oględzin oraz poinformowania Zamawiającego o takim fakcie w tym 

samym terminie. 

32.5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z uwagi na rodzaj, specyfikę lub 

przewidywaną wysokość szkody, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia 

decyzji o przeprowadzeniu oględzin miejsca lub przedmiotu szkody. 

32.6. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku szkody w mieniu, której szacowana wartość przekracza 

kwotę 1.000.000,00 PLN lub okoliczności szkody bądź rodzaj mienia dotkniętego szkodą 

wymagają podjęcia niezwłocznych działań, Zamawiający lub broker ubezpieczeniowy 



Zamawiającego uprawnieni są do samodzielnego powołania niezależnego rzeczoznawcy na 

koszt Wykonawcy do czynności związanych z oględzinami miejsca lub przedmiotu szkody. 

32.7. W przypadku zaistnienia konieczności dodatkowych (kolejnych) oględzin miejsca lub 

przedmiotu szkody niniejsze postanowienia będą miały odpowiednie zastosowanie. 

32.8. O ile nic odmiennego nie wynika z pozostałych postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia, 

Zamawiający, niezależnie od wszelkich innych uprawnień przysługujących Zamawiającemu, 

uprawniony jest do rozpoczęcia czynności związanych z naprawieniem szkody, jeżeli 

Wykonawca nie dokonał oględzin w ustalonym terminie lub odstąpił od przeprowadzenia 

oględzin lub jeżeli przystąpienie do wcześniejszego naprawienia szkody jest niezbędne dla 

przywrócenia normalnego funkcjonowania całości lub części przedsiębiorstwa 

Zamawiającego albo brak takiego przystąpienia może mieć wpływ na procesy produkcyjne 

bądź może prowadzić do zakłócenia prowadzenia działalności gospodarczej przez 

Zamawiającego. 

32.9. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku podjęcia przez Wykonawcę decyzji o braku 

przeprowadzenia oględzin miejsca lub przedmiotu szkody, wszelkie negatywne konsekwencje 

braku oględzin nie będą obciążały Zamawiającego, w szczególności Wykonawca nie będzie 

uprawiony do podjęcia decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania lub ograniczenia wysokości 

odszkodowania z powołaniem się na brak ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody. 

 
33. Klauzula terminu powołania niezależnego rzeczoznawcy o następującej treści: 

33.1. Zostaje uzgodnione, iż po otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia o szkodzie, 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia takiego 

zawiadomienia do przekazania stanowiska, czy w danej szkodzie powoływany będzie 

niezależny rzeczoznawca. 

33.2. Zostaje uzgodnione, iż w odniesieniu do szkód, których szacowana wartość przekracza kwotę 

50.000,00 PLN, a Wykonawca w terminie wskazanym w pkt. 33.1 nie przekaże swojego 

stanowiska, Zamawiający uprawniony będzie do samodzielnego powołania niezależnego 

rzeczoznawcy na koszt Wykonawcy. 

 
34. Klauzula listy akceptowanych niezależnych rzeczoznawców o następującej treści: 

34.1. Zostaje uzgodnione, iż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Generalnej 

Umowy Ubezpieczenia, Wykonawca przekaże do brokera ubezpieczeniowego 

Zamawiającego listę akceptowanych niezależnych rzeczoznawców, obejmującą co najmniej 

5 takich podmiotów. 

34.2. Zostaje uzgodnione, iż w odniesieniu do uprawnień Zamawiającego lub brokera 

ubezpieczeniowego Zamawiającego, określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

niezależny rzeczoznawca może być powołany wyłącznie z listy akceptowanych niezależnych 

rzeczoznawców. 

34.3. Ograniczenie wskazane w pkt 34.2 nie będzie miało zastosowania, jeżeli w wymaganym przez 

Zamawiającego terminie żaden z niezależnych rzeczoznawców nie będzie mógł podjąć się 

wykonywania zleconych czynności lub z uwagi na okoliczności szkody bądź rodzaj mienia 

dotkniętego szkodą uzasadniony będzie wybór przez Zamawiającego lub Brokera 

ubezpieczeniowego Zamawiającego innego niezależnego rzeczoznawcy. 

 

35. Klauzula ustalenia okoliczności szkody o następującej treści: 

35.1. Po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu szkodowym, niezależnie od dnia przekazania 

takiego zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć i przeprowadzić 

postępowanie likwidacyjne mające na celu ustalenie okoliczności dotyczących zdarzenia 

powodującego szkodę oraz ustalenie zakresu szkody.  

35.2. Zostaje uzgodnione, iż jeżeli dane zdarzenie szkodowe objęte jest ochroną polisową, 

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego oraz 



wydania decyzji w przedmiocie wypłaty odszkodowania niezależnie od tego, czy w związku ze 

zdarzeniem szkodowym prowadzone są jakiekolwiek inne postępowania, w tym postępowania 

likwidacyjne prowadzone z umów ubezpieczenia stron trzecich, postępowania 

administracyjne, karne, cywilne bądź innego rodzaju postępowania. Wykonawca nie jest 

uprawniony do zawieszenia lub zakończenia postępowania likwidacyjnego, w tym do wydania 

decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania lub ograniczeniu wysokości odszkodowania z 

powołaniem się na fakt prowadzenia postępowań, w tym brak rozstrzygnięcia takich 

postępowań. 

35.3. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku, gdy w trakcie postępowania likwidacyjnego zostanie 

ustalone, iż podmiotem odpowiedzialnym w całości lub części za powstanie szkody jest strona 

trzecia, nie będzie miało to wpływu na prowadzenie postępowania likwidacyjnego obowiązek 

wypłaty odszkodowania przez Wykonawcę, niezależnie od tego, czy strona trzecia objęta jest 

ochroną ubezpieczeniową w zakresie innych umów ubezpieczenia.  

35.4. Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca nie będzie uprawniony do zawieszenia lub zakończenia 

postępowania likwidacyjnego, w tym do wydania decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania 

lub ograniczeniu wysokości odszkodowania, jeżeli Zamawiający nie zabezpieczy możności 

dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 

35.5. Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca nie jest zobowiązany do korzystania z uprawnień 

określonych w art. 828 Kodeksu cywilnego, przy czym decyzja o rezygnacji z dochodzenia 

przez Wykonawcę roszczeń regresowych nie będzie pociągała za sobą jakichkolwiek 

negatywnych konsekwencji wobec Zamawiającego.  

 
36. Klauzula wyboru wykonawcy o następującej treści: 

36.1. Zostaje uzgodnione, iż wybór wykonawcy lub wykonawców dla prac związanych z usunięciem 

skutków szkody, w tym naprawy, odtworzenia, zastąpienia mienia dotkniętego szkodą oraz 

innych prac i usług z tym związanych następować będzie zgodnie z postanowieniami 

wewnętrznego regulaminu zakupów oraz/lub przepisami prawa zamówień publicznych. 

36.2. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku wyboru wykonawcy przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 

36.1, Wykonawca nie będzie podnosił jakichkolwiek zarzutów wobec Zamawiającego 

związanych z wyborem lub trybem wyboru wykonawcy. Uwzględniając okoliczności wskazane 

w pkt.36.4, Wykonawca nie będzie uprawniony do zawieszenia lub zakończenia postępowania 

likwidacyjnego, w tym do wydania decyzji o odmowie wypłaty odszkodowania lub ograniczeniu 

wysokości odszkodowania. 

36.3. Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania, w tym wypłaty zaliczki zgodnie 

z treścią klauzuli wskazanej w pkt. 37 na podstawie kosztorysów oraz dokumentów 

finansowych przedstawionych przez wykonawcę wybranego zgodnie z pkt. 36.1, 

pomniejszonego o kwotę franszyzy mającej zastosowanie. 

36.4. Wykonawca uprawniony jest do weryfikacji dokumentacji, w tym kosztorysów oraz 

dokumentów finansowych dotyczących wyboru oraz wykonania przez wykonawcę lub 

wykonawców prac i usług związanych z naprawieniem szkody celem ustalenia adekwatności 

rodzaju wykonanych prac lub usług do zakresu szkody oraz zakresu ochrony polisowej. 

Zostaje uzgodnione, iż w przypadku zastosowania przez Zamawiającego jakiegokolwiek 

innego trybu postępowania, niż wybór wykonawcy dokonany po negocjacjach wyłącznie z 

takim wykonawcą, Wykonawca nie jest uprawniony do zakwestionowania wysokości kosztów 

wynikających z wykonanych prac i usług, chyba że takie koszty nie są adekwatne do zakresu 

szkody oraz zakresu ochrony polisowej. 

36.5. Postanowienia niniejszej klauzuli mają odpowiednie zastosowanie do wykonawców, z którymi 

Zamawiający pozostaje w stałym stosunku umownym, przedmiotem którego jest wykonywanie 

przez takich wykonawców prac i usług związanych z naprawą szkód, jeżeli wybór danego 

wykonawcy nastąpił zgodnie z pkt. 36.1. 

 
37. Klauzula wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania o następującej treści: 



37.1. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku powstania szkody objętej ochroną ubezpieczeniową, 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty zaliczki w wysokości 50 % szacowanej 

bezspornej wysokości szkody na pisemne żądanie Wykonawcy. 

 
38. Klauzula szybkiej likwidacji o następującej treści: 

38.1. Zostaje uzgodnione, iż w przypadku szkody w mieniu, którego niezwłoczne przywrócenie do 

pracy bądź zastąpienie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania całości lub części 

przedsiębiorstwa Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do przystąpienia do 

natychmiastowej naprawy szkody, pod warunkiem: 

38.1.1. sporządzenia protokołu szkodowego przez Zamawiającego; 

38.1.2. zawiadomienia Wykonawcy o powstałej szkodzie;  

38.1.3. wykonania dokumentacji fotograficznej obrazującej powstałą szkodę. 

38.2. W celu udokumentowania wysokości faktycznych kosztów naprawy szkody, Zamawiający 

przedstawi Wykonawcy kosztorys naprawy bądź dokument finansowy za koszty naprawy lub 

wewnętrzne rozliczenie naprawy wykonanej przez Zamawiającego we własnym zakresie, a 

Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania według faktycznych kosztów 

potwierdzonych powyższymi dokumentami. 

 

39. Klauzula likwidacji dla środków trwałych o następującej treści: 

39.1. Zostaje uzgodnione, iż bez względu na stopień zużycia technicznego oraz stopień umorzenia 

księgowego, Wykonawca zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania do pełnej wartości 

odtworzenia mienia wraz z poniesionymi przez Zamawiającego nakładami inwestycyjnymi, nie 

wyżej jednak niż do wysokości sumy ubezpieczenia ustalonej w odniesieniu do danego mienia 

(wartość księgowa danego środka trwałego), z uwzględnieniem postanowień klauzul 

wskazanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Niniejsze postanowienie ma 

zastosowanie w przypadku nie odtworzenia danego mienia oraz w przypadku szkody 

częściowej. 

39.2. Zostaje uzgodnione, że elementem odtworzenia mienia są m.in. koszty montażu i demontażu, 

koszty rozbiórki, koszty transportu, koszty opracowania dokumentacji, koszty nadzoru 

inwestorskiego oraz koszty inżyniera kontraktu. 

39.3. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa i/lub decyzji administracyjnych 

dotyczących konieczności zmiany konstrukcji i/lub technologii odbudowy mienia, które uległo 

szkodzie, Wykonawca zaakceptuje odbudowę zniszczonego lub uszkodzonego mienia przy 

zastosowaniu zmienionej konstrukcji i /lub technologii odbudowy.  

39.4. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego związanych z koniecznością 

natychmiastowego przywrócenia funkcjonalności uszkodzonego mienia poprzez jego naprawę, 

odbudowę lub zastąpienie, koszty wynikające z prowadzenia prac związanych z usunięciem 

następstw szkody w trybie ciągłym, tj. poza standardowymi godzinami pracy oraz w dniach 

wolnych od pracy zaliczone zostaną jako normalny koszt związany z odtworzeniem mienia. 

Zostaje uzgodnione, iż Wykonawca nie będzie powoływał się na wyłączenie lub ograniczenie 

jego odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu takich kosztów. 

 

Ryzyko 5 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

posiadania (użytkowania) mienia. 

1. Podstawa prawna 

1.1. Zakres ochrony zgodny z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Generalną Umową Ubezpieczenia 

oraz Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia stosowanymi przez Wykonawcę, przywołanymi w 

ofercie Wykonawcy i mającymi zastosowanie w zakresie nieuregulowanym odmiennie przez 

Zamawiającego w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz Generalnej Umowie Ubezpieczenia. 



2. Zakres terytorialny 

2.1. Terytorium RP. Dla szkód powstałych w związku z podróżami służbowymi wszystkie kraje 

świata. 

3. Ogólna suma gwarancyjna  

3.1. Ogólna suma gwarancyjna w wysokości 20.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 

dla rocznego okresu polisowego. O ile nic odmiennego nie wynika z pozostałych postanowień 

Opisu Przedmiotu Zamówienia, odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu poszczególnych 

zakresów ochrony lub klauzul obowiązuje do wysokości ogólnej sumy gwarancyjnej w 

odniesieniu do rocznego okresu polisowego. 

4. Postanowienia dotyczące składki 

4.1. Składka za roczny okres polisowy ma charakter ryczałtowy, nie podlega rozliczeniu od 

faktycznie osiągniętych przychodów. 

5. Postanowienia dotyczące franszyzy i udziału własnego 

5.1. W odniesieniu do szkód osobowych znosi się jakiekolwiek franszyzy oraz udziały własne. 

5.2. W odniesieniu do szkód rzeczowych, o ile nic odmiennego nie wynika z pozostałych 

postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia, wprowadza się franszyzę redukcyjną w 

wysokości 500,00 PLN.  

5.3. W odniesieniu do szkód mających postać czystej straty finansowej wprowadza się franszyzę 

redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 2.000,00 PLN. 

5.4. W odniesieniu do szkód objętych zakresem klauzuli szkód środowiskowych i ekologicznych 

wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 

5.000,00 PLN. 

5.5. W odniesieniu do szkód powstałych wskutek ataku terrorystycznego wprowadza się franszyzę 

redukcyjną w wysokości 50.000,00 PLN. 

5.6. W odniesieniu do szkód wyrządzonych konsumentom wprowadza się franszyzę integralną w 

wysokości 100,00 PLN z wyłączeniem jakichkolwiek innych franszyzy i udziałów własnych. W 

przypadku wyrządzenia szkody osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, 

franszyza integralna określona w niniejszym punkcie ma zastosowanie wyłącznie w 

przypadku, kiedy przedmiotem szkody jest mienie niewykorzystywane do prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

6. Czasowy zakres odpowiedzialności 

6.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda ujawniła się w okresie ubezpieczenia 

niezależnie od czasu powstania szkody, daty zdarzenia, które ją wywołało, bez względu na 

czas zgłoszenia roszczeń, aż do upływu terminu przedawnienia (loss manifestation). 

7. Przedmiot ubezpieczenia 

7.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu 

prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania (użytkowania) mienia.  

7.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Zamawiającego: 

7.2.1. Z tytułu czynu niedozwolonego (OC delikt). 

7.2.2. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontrakt). 

7.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu: 

7.3.1. Szkód osobowych. 

7.3.2. Szkód rzeczowych. 

7.3.3. Szkód mających postać czystej straty finansowej niebędących szkodami osobowymi oraz/lub 

rzeczowymi. 



7.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wynikłe ze szkód wskazanych w pkt. 7.3 straty oraz 

utracone korzyści, a w przypadku szkód osobowych dodatkowo koszty, renty, 

zadośćuczynienia i odszkodowania, o których mowa w art. 444-447 Kodeksu cywilnego oraz 

roszczenia objęte zakresem art. 448 Kodeksu cywilnego. 

7.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje rażące niedbalstwo, a w zakresie objętym klauzulą 

reprezentantów również winę umyślną. 

8. Definicje 

8.1. Z wyłączeniem wszelkich odmiennych zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

stosowanych przez Wykonawcę zastosowanie będą miały następujące definicje: 

8.1.1. Poprzez szkodę rzeczową uznaje się szkodę w mieniu obejmującą uszkodzenie, zniszczenie 

bądź utratę mienia, a także utratę jego wartości materialnej, użytkowej lub estetycznej. 

8.1.2. Poprzez mienie uznaje się rzeczy ruchome oraz nieruchomości. 

8.1.3. Poprzez szkodę osobową uznaje się szkodę obejmującą uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia 

bądź śmierć. 

8.1.4. Poprzez szkodę mającą postać czystej straty finansowej uznaje się szkodę o charakterze 

majątkowym , niebędącą następstwem szkody rzeczowej lub szkody osobowej.  

8.1.5. Poprzez wypadek ubezpieczeniowy uznaje się ujawnienie szkody osobowej, rzeczowej bądź 

szkody mającej postać czystej straty finansowej. 

8.1.6. W wątpliwych przypadkach, za czas ujawnienia szkody przyjmuje się: 

8.1.6.1. za datę ujawnienia się szkody uznaje się dzień, w którym stwierdzono zaistnienie uszkodzenia 

ciała, uszkodzenie, zniszczenie bądź utratę mienia lub stwierdzono czystą stratę finansową; 

8.1.6.2. za datę ujawnienia się szkody przy rozstroju zdrowia uznaje się dzień, w którym postawiono 

diagnozę; 

8.1.6.3. w przypadku zdarzenia powodującego szkodę osobową, za datę ujawnienia szkody przyjmuje 

 się dzień, w którym po raz pierwszy zostało stwierdzone badaniem lekarskim 

uszkodzenie  ciała; 

8.1.6.4. w przypadku szkód wyrządzonych przez produkt ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje 

niezależnie od daty wprowadzenia produktu do obrotu. 

8.1.7. Poprzez pracownika rozumie się osobę fizyczną świadczącą pracę na podstawie umowy 

zawartej zgodnie z kodeksem pracy, umowy zawartej zgodnie z kodeksem cywilnym, w 

szczególności umowy zlecenia lub umowy o dzieło, praktykantów, stażystów, wolontariuszy 

oraz osoby świadczące czynności na rzecz Zamawiającego w oparciu o tzw. 

samozatrudnienie (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). 

8.1.8. Poprzez konsumenta uznaje się osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. 

9. Działalność zgłoszona do ubezpieczenia 

9.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez Zamawiającego w zakresie określonym w Statucie Zamawiającego, 

którego część stanowi Załącznik nr 5. 

9.2. Podstawowy zakres działalności Zamawiającego obejmuje: 

9.2.1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody na potrzeby ludności, podmiotów gospodarczych i 

innych odbiorców. 

9.2.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. 

9.2.3. Zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz spalanie osadów ściekowych. 

9.2.4. Badania i analizy techniczne i laboratoryjne. 

9.2.5. Roboty budowlane, naprawa i konserwacja urządzeń. 

9.2.6. Posiadanie i eksploatowanie infrastruktury oraz urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, 

teletechnicznych i informatycznych. 

9.2.7. Posiadanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków wraz z biogazownią i stacją termicznej 

utylizacji osadów ściekowych. 



10. Zasady odpowiedzialności 

10.1. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności cywilnej 

Zamawiającego określonej przepisami prawa. 

10.2. Odpowiedzialność Wykonawcy powstaje w przypadku zrealizowania się zdarzenia 

ubezpieczeniowego objętego ochroną oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem 

terminu przedawnienia zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

10.3. Ustala się, iż w przypadku, kiedy Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez 

Wykonawcę przewidują wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za 

zdarzenia, szkody, straty lub koszty objęte ochroną ubezpieczeniową wskazaną w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia, takie wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy 

nie będą miały zastosowania, jeżeli przy ich zastosowaniu następowałby brak ochrony 

ubezpieczeniowej dla takich zdarzeń, szkód lub kosztów. 

11. Obligatoryjny zakres ochrony ubezpieczeniowej 

11.1. Klauzula odpowiedzialności za produkt o następującej treści: 

11.1.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody osobowe, rzeczowe oraz szkody 

mające postać czystej straty finansowej, wyrządzone przez produkt wprowadzony przez 

Zamawiającego do obrotu, w tym szkody wynikłe z korzystania z produktu oraz szkody wynikłe 

z połączenia, pomieszania lub dalszego przetworzenia produktu przez osoby trzecie.  

11.1.2. Poprzez produkt wprowadzony do obrotu uznaje się wodę dostarczaną przez Zamawiającego. 

11.1.3. W zakresie niniejszej klauzuli ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody 

będące następstwem dostarczenia przez Zamawiającego wody o niewłaściwych parametrach, 

niezależnie od tego, czy takie parametry określone są właściwymi przepisami prawa czy też 

wynikają z umowy zawartej przez Zamawiającego. 

11.2. Klauzula czystych strat finansowych o następującej treści: 

11.2.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody mające postać czystej straty finansowej. 

11.2.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikające z prowadzenia przez Zamawiającego 

działalności gospodarczej oraz posiadania (użytkowania) mienia, w tym również pozostające 

w związku z robotami, pracami lub usługami wykonywanymi przez Zamawiającego. 

11.2.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe na skutek braku dostępu do 

lokalizacji, w której prowadzona jest działalność gospodarcza poszkodowanego lub braku 

możliwości prowadzenia działalności gospodarczej bądź ograniczenia zakresu takiej 

działalności przez poszkodowanego, będących następstwem zdarzeń, za które Zamawiający 

ponosi odpowiedzialność cywilną, w tym braku dostawy wody lub braku funkcjonowania bądź 

nienależytego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej. 

11.2.4. Ustala się, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty poniesione w związku z 

koniecznością zakupu przez poszkodowanego wody lub zapewnienia odprowadzania 

ścieków, o ile takie koszty pozostają w związku przyczynowo – skutkowym ze zdarzeniem, za 

które Zamawiający ponosi odpowiedzialność cywilną. 

11.2.5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych lub związanych z: 

11.2.5.1. niedotrzymaniem terminów lub kosztorysów; 

11.2.5.2. działalnością księgową i finansową; 

11.2.5.3. dokonywaniem wszelkiego rodzaju płatności; 

11.2.5.4. utratą dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych; 

11.2.5.5. odpowiedzialnością z tytułu sprawowania funkcji członka organów spółki kapitałowej; 

11.2.5.6. stosunkiem pracy. 

11.2.6. Wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 5.000.000,00 PLN. 

11.3. Klauzula szkód środowiskowych i ekologicznych o następującej treści: 



11.3.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek emisji, wycieku lub 

jakiejkolwiek innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek 

substancji niebezpiecznych. 

11.3.2. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona jest pod następującymi warunkami: 

11.3.2.1. początek emisji, wycieku lub jakiejkolwiek innej formy przedostania się do powietrza, wody lub 

gruntu miał miejsce w okresie ubezpieczenia; 

11.3.2.2. przyczyna emisji, wycieku lub jakiejkolwiek innej formy przedostania się do powietrza, wody 

lub gruntu była nagła i niezamierzona; 

11.3.2.3. przyczyna emisji, wycieku lub jakiejkolwiek innej formy przedostania się do powietrza, wody 

lub gruntu była możliwa do ustalenia. 

11.3.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności: 

11.3.3.1. koszty usunięcia, neutralizacji oraz/lub oczyszczania powietrza, wody lub gruntu z substancji 

niebezpiecznych; 

11.3.3.2. koszty utylizacji; 

11.3.4. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli obejmuje również szkody 

wyrządzone w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdów mechanicznych oraz 

jednostek pływających, polegające w szczególności na wycieku paliwa znajdującego się 

pojazdach mechanicznych lub jednostkach pływających. 

11.3.5. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 

również szkody powstałe w następstwie zrzutu do odbiornika (wód płynących lub stojących) 

ścieków nieoczyszczonych w przypadku braku możliwości odprowadzenia takich ścieków 

bezpośrednio do oczyszczalni ścieków lub braku możliwości ich magazynowania, a zrzut do 

odbiornika nastąpił na drodze decyzji podjętej przez Zamawiającego.   

11.3.6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty działań zapobiegawczych lub 

naprawczych, w tym koszty jakie Zamawiający zobowiązany jest ponieść na podstawie decyzji 

administracyjnej uprawnionego organu, w związku z wystąpieniem przypadku bezpośredniego 

zagrożenia szkodą w środowisku lub w przypadku wystąpienia szkody w środowisku zgodnie 

z przepisami Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 

naprawie, z wyłączeniem kar, grzywien i mandatów. 

11.3.7. Dla kosztów wskazanych w pkt. 11.3.6 wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy 

w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

11.4. Klauzula OC pracodawcy o następującej treści: 

11.4.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody poniesione przez pracowników Zamawiającego 

w związku z wypadkiem przy pracy w rozumieniu właściwych przepisów prawa. 

11.4.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody wynikające ze zdarzeń powstałych w 

trakcie drogi z lub od stałego miejsca zamieszkania poszkodowanego do miejsca pracy lub 

innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego jako miejsce wykonywania czynności 

pracowniczych. 

11.4.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody będące następstwem zatruć i zakażeń, 

jak również szkody związane z wypadkami przy pracy mającymi związek z pojazdami 

mechanicznymi oraz jednostkami pływającymi. 

11.4.4. Ustala się, iż ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje chorób zawodowych oraz roszczeń z 

tytułu naruszenia praw pracowniczych. 

 

11.5. Klauzula odpowiedzialności z tytułu posiadania i użytkowania nieruchomości o 

następującej treści: 

11.5.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w związku z posiadaniem, 

użytkowaniem, eksploatacją lub nadzorem przez Zamawiającego jakichkolwiek 

nieruchomości, w tym budynków i budowli, jak również budynków i lokali mieszkalnych oraz 

infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej. 



 

11.6. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w nieruchomościach należących do 

osób trzecich, użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, użyczenia, leasingu bądź innych tytułów prawnych o następującej treści: 

11.6.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w nieruchomościach należących do osób 

trzecich, w tym w częściach składowych oraz rzeczach stanowiących integralną część danej 

nieruchomości, użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użyczenia, leasingu bądź innych tytułów prawnych. 

 

11.7. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w rzeczach ruchomych należących do 

osób trzecich, użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie umowy najmu, 

dzierżawy, użyczenia, leasingu bądź innych tytułów prawnych o następującej treści: 

11.7.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w rzeczach ruchomych należących do osób 

trzecich, użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, 

użyczenia, leasingu bądź innych tytułów prawnych. 

 

11.8. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe rzeczach ruchomych należących do 

osób trzecich pozostających w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Zamawiającego o 

następującej treści: 

11.8.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w rzeczach ruchomych należących do osób 

trzecich, pozostających w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą Zamawiającego. 

11.8.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w dokumentacji, w tym w aktach, planach 

i tym podobnych dokumentach. 

11.8.3. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w pojazdach mechanicznych objętych ochroną 

na podstawie innych postanowień Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

11.8.4. Wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

11.9. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w rzeczach ruchomych należących do 

osób trzecich będących przedmiotem obróbki, naprawy bądź prac lub usług 

wykonywanych przez Zamawiającego o następującej treści: 

11.9.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w rzeczach ruchomych należących do osób 

trzecich będących przedmiotem obróbki, naprawy bądź prac lub usług wykonywanych przez 

Zamawiającego. 

11.9.2. Wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

11.10. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych 

należących do osób trzecich pozostających w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą 

Zamawiającego o następującej treści: 

11.10.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w pojazdach mechanicznych 

należących do osób trzecich, pozostających w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą 

Zamawiającego, w tym znajdujących się na parkingach lub miejscach postojowych 

zlokalizowanych na terenie Zamawiającego. 

11.10.2. Wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

11.11. Klauzula odpowiedzialności za szkody w mieniu pracowniczym o następującej treści: 

11.11.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu pracowniczym, powstałe w następstwie 

zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 



11.11.2. Wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w danym okresie 

polisowym. 

 

11.12. Klauzula odpowiedzialności za szkody spowodowane przez pojazdy niepodlegające 

obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych o następującej treści: 

11.12.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane przez wszelkiego rodzaju pojazdy, 

niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych. 

11.12.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności szkody wyrządzone przez pojazdy 

wolnobieżne oraz maszyny budowlane, koparki, spychacze etc., niezależnie od tego, czy do 

szkody doszło przy włączonym silniku takiego pojazdu oraz niezależnie od tego, czy pojazd 

się przemieszczał. 

11.12.3. Ustala się, iż Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej i nie powoła się na jakiekolwiek 

wyłączenia w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę w 

przypadku, gdy Zamawiający nie objął danego pojazdu ubezpieczeniem obowiązkowym, jeżeli 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa nie miał takiego obowiązku.  

 

11.13. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z czynnościami 

ładunkowymi o następującej treści: 

11.13.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w środkach transportu, naczepach, kontenerach 

lub opakowaniach należących do osób trzecich, powstałe w trakcie czynności ładunkowych, 

w tym załadunku, rozładunku oraz manipulowania ładunkiem na środku transportu. 

11.13.2. Wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 

11.14. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania robót, 

prac lub usług o następującej treści: 

11.14.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek wadliwego wykonania robót, 

prac lub usług, powstałe zarówno w związku z realizacją takich robót, prac lub usług jak też 

powstałe po przekazaniu odbiorcy przedmiotu robót, prac lub usług, niezależnie od tego, czy 

źródłem obowiązku odszkodowawczego jest odpowiedzialność cywilna kontraktowa lub 

deliktowa. 

 

11.15. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z infrastrukturą 

wodociągową i kanalizacyjną o następującej treści: 

11.15.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z eksploatacją, awarią, 

uszkodzeniem, niewłaściwym funkcjonowaniem sieci i urządzeń wodociągowych i 

kanalizacyjnych, w tym powstałe na skutek zalania, podtopienia, cofnięcia się cieczy w sieci 

kanalizacyjnej lub wodociągowej. 

11.15.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody spowodowane powolnym 

oddziaływaniem wilgoci bądź zagrzybienia, jeżeli poszkodowany wykaże związek 

przyczynowo – skutkowy pomiędzy powstaniem szkody, a powolnym oddziaływaniem wilgoci 

bądź zagrzybienia związanym z niewłaściwym funkcjonowaniem infrastruktury wodociągowej 

lub kanalizacyjnej, a takie niewłaściwe funkcjonowanie zostanie potwierdzone przez 

ekspertyzę rzeczoznawcy.  

11.16. Klauzula odpowiedzialności za szkody w instalacjach o następującej treści: 



11.16.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, sieciach oraz 

infrastrukturze liniowej, zarówno naziemnych, jak i podziemnych, w tym w sieciach 

trakcyjnych. 

11.17. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z pracami budowlano – 

remontowymi o następującej treści: 

11.17.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe z związku z pracami budowlano – 

remontowymi, w tym rozbudową i modernizacją budynków i budowli. 

11.18. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek katastrofy budowlanej o 

następującej treści: 

11.18.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek katastrofy budowlanej w 

rozumieniu właściwych przepisów prawa. 

11.19. Klauzula odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych upadkiem drzew o 

następującej treści: 

11.19.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie szkody powstałe w następstwie upadku drzew, 

w tym również upadku części drzew (konarów, gałęzi etc.). 

11.20. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek osiadania gruntu, osunięcia 

się ziemi, uszkodzenia nawierzchni lub infrastruktury drogowej o następującej treści: 

11.20.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe na skutek osiadania gruntu, osunięcia 

się ziemi, uszkodzenia nawierzchni lub infrastruktury drogowej w szczególności w wyniku 

awarii, uszkodzenia lub niewłaściwego funkcjonowania sieci lub urządzeń 

wodnokanalizacyjnych, a także w wyniku cofnięcia się cieczy w systemach 

wodnokanalizacyjnych. 

11.21. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem 

sprzętu budowlanego o następującej treści: 

11.21.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem maszyn 

i urządzeń specjalistycznych, w tym maszyn i urządzeń budowlanych, dźwigów, podnośników, 

etc., w tym także szkody powstałe przy wykonywaniu robót, prac lub usług polegających na 

wykonywaniu wykopów, przekopów, nasypów i tym podobnych robót, prac lub usług.  

11.22. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem 

maszyn i urządzeń wywołujących wibracje o następującej treści: 

11.22.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z wykorzystaniem młotów 

pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów oraz tym podobnych urządzeń oraz szkody 

powstałe na skutek drgań i wibracji. 

11.23. Klauzula odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem 

materiałów wybuchowych: 

11.23.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w związku z wykorzystywaniem 

materiałów wybuchowych, ogni sztucznych, fajerwerków i tym podobnych materiałów. 

11.23.2. Wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

11.24. Klauzula odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem chorób 

zakaźnych i zakażeń o następującej treści: 



11.24.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody spowodowane przeniesieniem choroby zakaźnej, 

zakażeniu, zatruciu lub przeniesieniem jakichkolwiek innych czynników chorobotwórczych. 

11.24.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność Zamawiającego, jeżeli 

przeniesienie choroby zakaźnej, zakażenie, zatrucie lub przeniesienie jakichkolwiek innych 

czynników chorobotwórczych powstało za pośrednictwem wody dostarczanej przez 

Zamawiającego. 

11.25. Klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pracowników podczas 

podróży służbowych o następującej treści: 

11.25.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego 

w trakcie podróży służbowych. 

11.25.2. Wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 1.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

11.26. Klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez 

niemasowych o następującej treści: 

11.26.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w związku z organizacją imprez 

niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych lub innego 

aktu prawnego regulującego obowiązek ubezpieczenia w tym zakresie. 

11.27. Klauzula odpowiedzialności za podwykonawców o następującej treści: 

11.27.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone przez podwykonawców 

Zamawiającego, pozostające w związku z czynnościami (pracami, usługami, robotami 

budowlanymi etc.) wykonywanymi przez podwykonawców na rzecz Zamawiającego. 

11.27.2. Ustala się, iż Wykonawca udzieli ochrony ubezpieczeniowej i nie będzie powoływał się na 

przesłanki wyłączające odpowiedzialność cywilną Zamawiającego wynikającą z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub postanowień umów zawartych przez Zamawiającego z 

podwykonawcami, jeżeli do szkody dojdzie w związku z czynnościami (pracami, usługami, 

robotami budowlanymi etc.) wykonywanymi przez podwykonawców na rzecz Zamawiającego, 

a poszkodowanym jest osoba trzecia. 

11.27.3. Ustala się, iż Zamawiający nie jest zobowiązany do przedstawiania Wykonawcy listy 

podwykonawców. 

11.27.4. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, iż poza zakresem ochrony 

ubezpieczeniowej pozostają szkody wyrządzone Zamawiającemu przez podwykonawców. 

11.27.5. Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości ustala się, iż ochrona ubezpieczeniowa udzielona za 

szkody wyrządzone przez podwykonawców obejmuje przedmiotowo pełen zakres ochrony 

wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia mający zastosowanie do ochrony 

ubezpieczeniowej udzielonej na rzecz Zamawiającego. 

11.28. Klauzula odpowiedzialności za szkody wyrządzone podwykonawcom Zamawiającego 

przez Zamawiającego o następującej treści: 

11.28.1. Ustala się, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone podwykonawcom 

Zamawiającego przez Zamawiającego, którzy traktowani będą jako osoby trzecie. 

11.29. Klauzula reprezentantów w ubezpieczeniu OC o następującej treści: 

11.29.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone na skutek winy umyślnej osób 

innych, niż osoby sprawujące funkcję w organach spółki kapitałowej oraz prokurenci. 

11.29.2. Ustala się, iż szkody wyrządzone przez osoby pozostające pod wpływem alkoholu bądź 

innego rodzaju środków odurzających, w tym narkotyków i innych substancji psychoaktywnych 

objęte są ochroną ubezpieczeniową. 



11.29.3. Ustala się, iż wszelkie odmienne postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

stosowanych przez Wykonawcę nie będą miały zastosowania. 

11.30. Klauzula szkód powstałych w rzeczach ruchomych lub nieruchomościach, 

posiadających wartość artystyczną lub zabytkową o następującej treści: 

11.30.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w rzeczach ruchomych oraz 

nieruchomościach, w tym w budynkach i budowlach, posiadających wartość artystyczną lub 

zabytkową. 

11.30.2. Ustala się, iż w przypadku powstania szkody objętej zakresem niniejszej klauzuli, Wykonawca 

zobowiązany będzie do wypłaty odszkodowania na podstawie kosztorysu naprawy 

opracowanego przez rzeczoznawcę z dziedziny sztuki lub ekspertyzy wykonanej przez 

rzeczoznawcę z dziedziny sztuki, potwierdzającej wartość danego przedmiotu dotkniętego 

szkodą przy uwzględnieniu zaleceń konserwatora zabytków dotyczących sposobu naprawy 

lub rodzaju technologii bądź materiałów, według których ma nastąpić naprawienie szkody. 

11.31. Klauzula aktów terrorystycznych o następującej treści: 

11.31.1. Ustala się, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody będące następstwem zdarzeń 

wynikających z aktów terrorystycznych, o ile akt terrorystyczny miał wpływ na działalność 

Zamawiającego i spowodował, iż działalność gospodarcza Zamawiającego, w tym 

wprowadzane przez niego produkty do obrotu wyrządziły szkody osobom trzecim. 

11.31.2. Poprzez akty terrorystyczne w rozumieniu niniejszej klauzuli uznaje się jakiekolwiek działania, 

w tym również działania przy użyciu siły, przemocy bądź groźby ich użycia, ze strony 

jakichkolwiek osób, w tym osób działających samodzielnie bądź grupy osób, działających we 

własnym imieniu lub w imieniu jakichkolwiek organizacji lub państwa, odwołujących się do 

jakiejkolwiek ideologii społecznej, politycznej, religijnej, ekonomicznej etc. popełnione w celu 

realizacji skutków społecznych, politycznych, religijnych, ekonomicznych etc., w tym również 

mające na celu wywieranie nacisku na władze państwowe bądź samorządowe lub mające na 

celu zastraszenie społeczeństwa bądź jakiejkolwiek grupy społecznej dla realizacji celów 

wskazanych powyżej.  

11.31.3. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie niniejszej klauzuli obejmuje również: 

11.31.3.1. koszty akcji informacyjnej; 

11.31.3.2. koszty obrony przed zastraszaniem („fałszywy atak”); 

11.31.3.3. koszty weryfikacji informacji i zagrożeniu atakiem. 

11.31.4. Wprowadza się podlimit odpowiedzialności Wykonawcy na szkody objęte zakresem niniejszej 

klauzuli w wysokości 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

11.32. Klauzula priorytetu ochrony z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o 

następującej treści: 

11.32.1. Ustala się, iż w odniesieniu do szkód powstałych w związku z wykonywaniem prac lub usług 

przy użyciu jakichkolwiek maszyn i urządzeń zamontowanych na pojazdach mechanicznych 

przy jednocześnie włączonym silniku tego pojazdu oraz/lub na drodze publicznej, Wykonawca 

będzie zobowiązany do objęcia ochroną odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego z tytułu 

takich szkód w zakresie niniejszego, dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej. 

11.32.2. Ustala się, iż Wykonawca nie cofnie ochrony ubezpieczeniowej oraz/lub nie zmniejszy 

wysokości odszkodowania przy powołaniu się na objęcie szkód pozostających w zakresie 

niniejszej klauzuli innymi ubezpieczeniami posiadanymi przez Zamawiającego. 

11.32.3. Ustala się, iż w przypadkach objętych zakresem niniejszej klauzuli, po wypłacie 

odszkodowania przez Wykonawcę, Wykonawcy przysługuje prawo regresu do zakładu 

ubezpieczeń pokrywającego ochroną odpowiedzialność za szkody w zakresie innych umów 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 



11.33. Klauzula miejsca ubezpieczenia o następującej treści: 

11.33.1. Ustala się, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zakres terytorialny wskazany w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia bez konieczności zgłaszania poszczególnych miejsc prowadzenia 

działalności gospodarczej przez Zamawiającego lub lokalizacji mienia Zamawiającego. 

11.34. Klauzula nadrzędności zapisów o następującej treści: 

11.34.1. Ustala się, iż wszelkie zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Generalnej Umowie 

Ubezpieczenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą miały pierwszeństwo 

przed zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę, chyba, 

że zdaniem Zamawiającego zapisy te będą korzystniejsze dla Zamawiającego.  

11.34.2. Ustala się, iż wszelkie zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Generalnej Umowie 

Ubezpieczenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znoszą wyłączenia 

zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę, chyba, że 

zdaniem Zamawiającego, zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych przez 

Wykonawcę będą korzystniejsze dla Zamawiającego. 

11.35. Klauzula szkody seryjnej o następującej treści: 

11.35.1. Ustala się, iż wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia albo wynikające 

z tej samej przyczyny będą traktowane, jako jeden wypadek ubezpieczeniowy bez względu 

na rodzaj szkód i liczbę poszkodowanych, niezależnie od terminu ich faktycznego wystąpienia, 

a za datę wypadku uważa się datę ujawnienia się pierwszej szkody. 

11.35.2. Ustala się, iż Wykonawca uprawniony będzie do potrącenia równowartości jednej franszyzy 

od sumy wszystkich odszkodowań wypłaconych w związku z wystąpieniem szkody seryjnej, 

jeżeli jakiekolwiek franszyzy będą miały zastosowanie. 

11.36. Klauzula obrony przed roszczeniami o następującej treści: 

11.36.1. Ustala się, iż po dokonaniu przez Zamawiającego zawiadomienia o zdarzeniu szkodowym 

bądź roszczenia zgłoszonego wobec Zamawiającego, jak również w przypadku zgłoszenia 

wobec Wykonawcy roszczenia bezpośrednio przez poszkodowanego, Wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzenia czynności wyjaśniających, zmierzających do ustalenia przyczyn 

zdarzenia szkodowego i jego skutków oraz podjęcia decyzji o uznaniu zgłoszonego roszczenia 

i wypłacie odszkodowania albo prowadzenia obrony Zamawiającego przed niesłusznym 

twierdzeniem poszkodowanego o istnieniu cywilnej odpowiedzialności Zamawiającego bądź 

nieuzasadnionymi roszczeniami. 

11.37. Klauzula zgłaszania szkód o następującej treści: 

11.37.1. Ustala się, iż Zamawiający zawiadamia Wykonawcę o zdarzeniu szkodowym lub roszczeniu 

osoby nie później, niż 7 dnia roboczego od daty powstania zdarzenia szkodowego lub 

uzyskania wiedzy o zdarzeniu szkodowym lub roszczeniu osoby trzeciej, chyba że termin ten 

nie może dostać dotrzymany z uwagi na konieczność dokonania przez Zamawiającego analizy 

zdarzenia szkodowego lub roszczenia osoby trzeciej. 

11.38. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie o następującej treści: 

11.38.1. Ustala się, iż postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych przez 

Wykonawcę, dotyczące następstw niezachowania terminu zgłoszenia szkody będą miały 

zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy nie zawiadomienie o szkodzie w ustalonym 

terminie nastąpiło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa i przyczyniło się do zwiększenia 

szkody lub uniemożliwiło Wykonawcy ustalenie okoliczności i skutków szkody. 

11.39. Klauzula kosztów dodatkowych o następującej treści: 



11.39.1. Ustala się, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące koszty dodatkowe: 

11.39.1.1. koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia okoliczności lub 

rozmiarów szkody; 

11.39.1.2. koszty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego (ochrona prawna), w tym również 

koszty obrony w postępowaniu karnym, zarówno przygotowawczym, jak i sądowym, a także 

koszty reprezentacji w postępowaniu administracyjnym, jeżeli rozstrzygnięcie w takich 

postępowaniach ma znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego, jej 

zakresu bądź wysokości szkody poniesionej przez poszkodowanego. 

11.39.1.3. koszty poniesione przez Zamawiającego w celu zmniejszenia rozmiarów szkody lub 

zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą, w tym koszty związane z 

zastosowaniem alternatywnych oraz tymczasowych technologii i rozwiązań technicznych. 

11.39.2. Wprowadza się limit odpowiedzialności Wykonawcy za koszty objęte niniejszą klauzulą w 

wysokości 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia ponad wysokość ogólnej sumy 

gwarancyjnej 

11.40. Klauzula zmian właścicielskich o następującej treści: 

11.40.1. Ustala się, iż w przypadku, kiedy Zamawiający zostanie przejęty, wykupiony bądź połączony 

z innym podmiotem lub kiedy majątek Zamawiającego zostanie wydzielony do spółki zależnej, 

uzgodnione jest, iż nowy właściciel lub nowo powstały podmiot wchodzą we wszystkie prawa 

i obowiązki wynikające z Generalnej Umowy Ubezpieczenia, a ochrona udzielona przez 

Wykonawcę nie ulegnie cofnięciu. 

11.40.2. Ustala się, iż w przypadku zrealizowania się okoliczności objętych zakresem niniejszej 

klauzuli, Generalna Umowa Ubezpieczenia oraz wszelkie indywidualne umowy ubezpieczenia 

zostaną odpowiednio zmienione na drodze aneksu. 

11.41. Klauzula dodatkowej sumy gwarancyjnej o następującej treści: 

11.41.1. Wprowadza się dodatkową sumę gwarancyjną w wysokości 10.000.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia, mającą zastosowanie łącznie do wszystkich okresów polisowych 

wskazanych w Generalnej Umowie Ubezpieczenia. W przypadku skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji, dodatkowa suma gwarancyjna ma zastosowanie do 

dodatkowego okresu polisowego wynikającego z takiego prawa opcji z uwzględnieniem 

poniższych postanowień. 

11.41.2. Zamawiający ma prawo do skorzystania z limitu leżącego w zakresie dodatkowej sumy 

gwarancyjnej każdorazowo w przypadku wyczerpania w danym okresie polisowym pełnego 

limitu ogólnej sumy gwarancyjnej, mającego zastosowanie do takiego okresu wyłącznie w 

odniesieniu do roszczeń mających zastosowanie do takiego okresu polisowego. 

11.41.3. Ustala się, iż każdorazowa wypłata odszkodowania przez Wykonawcę w ramach dodatkowej 

sumy gwarancyjnej pomniejsza limit takiej sumy w odniesieniu do danego okresu polisowego 

oraz wszystkich pozostałych okresów polisowych. 

11.41.4. Ustala się, iż w przypadku wyczerpania pełnego limitu dodatkowej sumy gwarancyjnej, taka 

suma nie podlega uzupełnieniu. 

 

VII. Postanowienia ogólne 

 

1. Postanowienia dotyczące warunków Generalnej Umowy Ubezpieczenia 

 

1.1. Wszelkie zapisy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Generalnej Umowie Ubezpieczenia 

oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą miały pierwszeństwo przed zapisami 

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosowanych przez Wykonawcę, chyba, że zdaniem 

Zamawiającego zapisy te będą korzystniejsze dla Zamawiającego. 

1.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej wskazany niniejszym określa minimalny zakres 

ubezpieczenia. Jeżeli jednak w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia stosowanych przez 



Wykonawcę znajdują się zapisy korzystniejsze dla Zamawiającego, to w takim zakresie  zapisy 

te zastępują postanowienia wskazane niniejszym. 

1.3. Wykonawca będzie traktował Zamawiającego oraz inne podmioty powiązane z Zamawiającym 

poprzez głównego akcjonariusza i głównego akcjonariusza Zamawiającego, jako osoby trzecie 

(obce względem siebie podmioty). 

 

2. Termin obowiązywania Generalnej Umowy Ubezpieczenia  

2.1. Wykonawca udziela ochrony ubezpieczeniowej na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 

grudnia 2023 r. (podstawowy okres wykonywania zamówienia przez Wykonawcę). 

2.2. W ramach Generalnej Umowy Ubezpieczenia polisy wystawiane będą na następujące roczne 

okresy polisowe: 

2.2.1. Pierwszy okres polisowy: od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.; 

2.2.2. Drugi okres polisowy: od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

2.2.3. Trzeci okres polisowy: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.; 

2.2.4. Czwarty okres polisowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. (pod warunkiem 

skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji przedłużenia okresu wykonywania przez 

Wykonawcę zamówienia). 

2.3. Generalna Umowa Ubezpieczenia będzie wykonywana w rocznych okresach polisowych, w 

ramach, których będą obowiązywały odnawiane każdego roku sumy ubezpieczenia, sumy 

gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy z wyłączeniem klauzuli dodatkowej 

sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej 

 

3. Postanowienia dotyczące sum ubezpieczenia, sum gwarancyjnych oraz limitów 

3.1. Sumy ubezpieczenia, sumy gwarancyjne oraz limity ustalone w Generalnej Umowie 

Ubezpieczenia stanowią górną granicę odpowiedzialności Wykonawcy w każdym rocznym 

okresie polisowym. Nie dotyczy to klauzuli dodatkowej sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej. 

3.2. Wartości poszczególnych kategorii mienia objętych ochroną ubezpieczeniową zgodnie z 

niniejszym zadaniem częściowym nr 3 w zakresie Ryzyka nr 1 Ryzyka nr 2, Ryzyka nr 3 oraz 

Ryzyka nr 4, które stanowić będą sumy ubezpieczenia zostały ustalone na dzień 30 września 

2019 r. każdego roku będą aktualizowane w terminach określonych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia. 

3.3. Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia do ubezpieczenia nowo zakupionego bądź nowo 

nabytego mienia w trakcie każdego okresu polisowego, a Wykonawca zobowiązany jest objąć 

takie zgłoszone mienie ochroną ubezpieczeniową na warunkach Generalnej Umowy 

Ubezpieczenia. Składka zostanie naliczona przez Wykonawcę zgodnie z zasadą pro rata 

temporis oraz klauzulą gwarancji zakresu ochrony i stawek. Niniejsze postanowienie nie ma 

zastosowania do okoliczności objętych zakresem klauzuli automatycznego pokrycia i 

rozliczenia składki. 

 

4. Postanowienia dotyczące płatności składki. 

4.1. Zostają uzgodnione następujące terminy płatności składek: 

4.1.1. W odniesieniu do pierwszego okresu polisowego: 

4.1.1.1. I rata płatna do dnia 31 stycznia 2021 r.; 

4.1.1.2. II rata płatna do dnia 31 marca 2021 r.; 

4.1.1.3. III rata płatna do dnia 31 maja 2021r.; 

4.1.1.4. IV rata płatna do dnia 31 lipca 2021 r.; 

4.1.1.5. V rata płatna do dnia 30 września 2021 r.; 

4.1.1.6. VI rata płatna do dnia 30 listopada 2021 r. 

4.1.1.7. VII rata zgodnie z klauzula dobrego przebiegu szkodowego  

 

4.1.2. W odniesieniu do drugiego okresu polisowego: 

4.1.2.1. I rata płatna do dnia 31 stycznia 2022 r.; 



4.1.2.2. II rata płatna do dnia 31 marca 2022 r.; 

4.1.2.3. III rata płatna do dnia 31 maja 2022 r.; 

4.1.2.4. IV rata płatna do dnia 31 lipca 2022 r.; 

4.1.2.5. V rata płatna do dnia 30 września 2022 r.; 

4.1.2.6. VI rata płatna do dnia 30 listopada 2022 r. 

4.1.2.7. VII rata zgodnie z klauzula dobrego przebiegu szkodowego 

 

4.1.3. W odniesieniu do trzeciego okresu polisowego: 

4.1.3.1. I rata płatna do dnia 31 stycznia 2023 r.; 

4.1.3.2. II rata płatna do dnia 31 marca 2023r.; 

4.1.3.3. III rata płatna do dnia 31 maja 2023 r.; 

4.1.3.4. IV rata płatna do dnia 31 lipca 2023 r.; 

4.1.3.5. V rata płatna do dnia 30 września 2023 r.; 

4.1.3.6. VI rata płatna do dnia 30 listopada 2023 r. 

4.1.3.7. VII rata zgodnie z klauzula dobrego przebiegu szkodowego 

 

4.1.4. W odniesieniu do czwartego okresu polisowego (pod warunkiem skorzystania przez 

Zamawiającego z prawa opcji przedłużenia okresu wykonywania przez Wykonawcę 

zamówienia): 

4.1.4.1. I rata płatna do dnia 31 stycznia 2024 r.; 

4.1.4.2. II rata płatna do dnia 31 marca 2024 r.; 

4.1.4.3. III rata płatna do dnia 31 maja 2024 r.; 

4.1.4.4. IV rata płatna do dnia 31 lipca 2024 r.; 

4.1.4.5. V rata płatna do dnia 30 września 2024 r.; 

4.1.4.6. VI rata płatna do dnia 30 listopada 2024 r. 

4.1.4.7. VII rata zgodnie z klauzula dobrego przebiegu szkodowego 

 

4.2. W przypadku aneksów z tytułu doubezpieczenia bądź dla polis lub aneksów dotyczących mienia 

nowo zgłoszonego do ubezpieczenia, płatność składki następować będzie w terminie 21 dni od 

dnia wystawienia polisy bądź aneksu.  

4.3. Zostaje uzgodnione, iż w przypadkach wskazanych w pkt 4.2 powyżej Wykonawca będzie 

naliczał składkę według zasady pro rata temporis składka minimalna wynosi 100,00 PLN.  

4.4. Wykonawca gwarantuje niezmienność stawek przez pełen okres wykonywania przez 

Wykonawcę zamówienia w odniesieniu do zakresu ochrony, sum ubezpieczenia i limitów 

odpowiedzialności Wykonawcy.  

4.5. Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącania z wypłaconych odszkodowań składki 

należnej z tytułu kolejnej raty składki ubezpieczeniowej. 

4.6. Zostaje uzgodnione, iż za zapłatę składki uznaje się moment złożenia przez Zamawiającego 

zlecenia płatności w banku na właściwy rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, iż na rachunku 

Zamawiającego znajduje się wystarczająca ilość środków. 

4.7. Zostaje uzgodnione, że sumy ubezpieczenia zostają podane w pełnych złotych, Wykonawca 

naliczy należne składki w pełnych złotych.  

 

5. Postanowienia dotyczące dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 

ubezpieczenia i terminy ich wystawiania. 

5.1. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia polis ubezpieczeniowych na pierwszy okres 

polisowy w terminie 14 dni kalendarzowych od podpisania Generalnej Umowy Ubezpieczenia. 

5.2. W odniesieniu do kolejnych okresów polisowych, polisy ubezpieczeniowe będą wystawiane w 

następujących terminach pod warunkiem otrzymania danych o wartościach do ubezpieczenia: 

5.2.1. W odniesieniu do drugiego okresu polisowego w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.; 

5.2.2. W odniesieniu do trzeciego okresu polisowego w terminie do dnia 30 listopada 2022  r;. 



5.2.3. W odniesieniu do czwartego okresu polisowego w terminie do dnia 30 listopada 2023 r. (pod 

warunkiem skorzystania przez  Zamawiającego z prawa opcji przedłużenia okresu 

wykonywania przez Wykonawcę zamówienia). 

5.3. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania odrębnych polis ubezpieczeniowych dla 

Ryzyka nr 1 Ryzyka nr 2, Ryzyka nr 3, Ryzyka nr 4 oraz Ryzyka nr 5.  

 

6. Postanowienia dotyczące zapisów art. 815 § 2 Kodeksu Cywilnego. 

6.1. Jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia stosowane przez Wykonawcę będą zawierały 

postanowienia odnoszące się do art. 815 § 2 Kodeksu cywilnego, w przypadku, gdy 

Zamawiający na skutek błędu niewynikającego z działania umyślnego, nie przekaże 

Wykonawcy istotnych informacji mających wpływ na zmianę oceny ryzyka, to fakt nie 

przekazania tych informacji nie będzie powodem do odmowy wypłaty lub redukcji 

odszkodowania.  

 

7. Postanowienia dotyczące jurysdykcji sądowej. 

7.1. Wszelkie spory wynikające z realizacji Generalnej Umowy Ubezpieczenia będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7.2. Wszelkie indywidualne umowy ubezpieczenia zawarte będą zgodnie z prawem obowiązującym 

w Polsce i będą interpretowane zgodnie z postanowieniami tego prawa. 

 

8. Postanowienia dotyczące form komunikacji i raportowania. 

8.1. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia jednostki organizacyjnej Wykonawcy 

odpowiedzialnej za techniczną obsługę ubezpieczeń. 

8.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia w terminie 14 dni roboczych od podpisania 

Generalnej Umowy Ubezpieczenia: 

8.2.1. Osoby odpowiedzialnej za realizację Generalnej Umowy Ubezpieczenia. 

8.2.2. Wykonawca zobowiązany będzie do akceptacji postanowień zawartych w Procedurze likwidacji 

szkód stanowiącej integralną część Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik numer 6.   

8.3. O ile inne postanowienia nie przewidują odmiennej formy, w kontaktach pomiędzy 

Zamawiającym, Brokerem ubezpieczeniowym Zamawiającego oraz Wykonawcą, odnoszących 

się do technicznej realizacji Generalnej Umowy Ubezpieczenia, dokumenty mogą być 

przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

9. Postanowienia dotyczące franszyzy i udziału własnego 

9.1. Wykonawca będzie stosował jedynie franszyzy i udziały własne określone w Opisie Przedmiot 

Zamówienia.  

9.2. Franszyza redukcyjna to kwotowo lub procentowo określona część odszkodowania, którą 

Wykonawca potrąca z ustalonego odszkodowania. 

9.3. Franszyza integralna to kwota do wysokości, której Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, 

jeżeli szkoda przekracza tą kwotę, Wykonawca odpowiada za szkodę w całości. 

9.4. Udział własny to procentowo określony udział Zamawiającego w należnym odszkodowaniu.  

 

IX. Załączniki 

 

1. Załącznik nr 1 – Zestawienie mienia w poszczególnych zakładach i laboratoriach; 

2. Załącznik nr 2 – Wykaz maszyn i urządzeń; 

3. Załącznik Nr 3 – Informacje wstępne dotyczące instalacji fotowoltaicznych 

4. Załącznik nr 4 – Zestawienie szkodowe za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 

2019 r. 

5. Załącznik nr 5 – Wyciąg ze Statutu Zamawiającego. 

6. Załącznik nr 6 – Procedura likwidacji szkód 

 

 


