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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM UBEZPIECZENIA) DLA 
GMINY OTWOCK WRAZ JEDNOSTKAMI (ORGANIZACYJNYMI ) PODLEGŁYMI GMINIE OTWOCK 

CZĘŚĆ 1 UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNO ŚCI CYWILNEJ , 
CZĘŚĆ 2 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE , 

CZĘŚĆ 3 UBEZPIECZENIA NNW CZŁONKÓW OCHOTNICZEJ STRA ŻY POŻARNEJ ORAZ 
MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH 

 
  

1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE . PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : 
 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie ubez pieczenia:  
CZĘŚĆ 1. 

Element I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: 
Element I.1. Ubezpieczenie mienia od kradzie ży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w 

ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk),  
Element I.2. Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczeni a (limity na pierwsze ryzyko w ramach 

ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk),  
Element II. Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
Element III. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej z tytułu prowadzonej działalno ści i 
posiadanego mienia tzw. ogólnej  
Element IV. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej z tytułu posiadania i administrowania 
drogami i infrastruktur ą drogow ą; 

CZĘŚĆ 2. 
 Ubezpieczenia komunikacyjne  
CZĘŚĆ 3. 
 Element I Ubezpieczenie Nast ępstw Nieszcz ęśliwych Wypadków Członków OSP zgodnie z Ustaw ą o 
 Ochronie Przeciwpo żarowej 
 Element II Dobrowolne Ubezpieczenie Nast ępstw Nieszcz ęśliwych Wypadków Członków 
 Ochotniczych Stra ży Pożarnych 

 
Odpowiednio do każdego elementu przedmiotu zamówienia w dalszych postanowieniach niniejszego OPZ, 
wprowadzono szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla każdego powyżej wskazanej 
części oraz elementu.  
 
Termin realizacji zamówienia podstawowego:   
W zakresie ubezpieczeń, określonych dla każdej z części Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony 
ubezpieczeniowej na okres 36 miesięcy, w okresie: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. w 
podziale na trzy roczne okresy rozliczeniowe. 
 
Dokumenty ubezpieczenia: 
Na każdy roczny okres rozliczeniowy zostaną wystawione dokumenty ubezpieczenia w postaci 
uproszczonego Rachunku Ubezpieczenia/Certyfikatu (wzór stanowi Załącznik nr 1.4 do SIWZ) na zasadach 
określonych w Umowie dla każdej z części, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
obowiązującą w całym terminie realizacji zamówienia. 
 

2. POSTANOWIENIA WSPÓLNE . GENERALNE ZAŁO ŻENIA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA : 
Niniejszym postanawia si ę, że: 
2.1. Ilekroć w niniejszym OPZ przywołuje się „Zamawiającego”, należy przez to rozumieć Gminę Otwock 

oraz wszystkie jednostki organizacyjne podległe Gminie Otwock tj.  
1) Urząd Miasta Otwocka 
2) Oświata Miejska,  
3) Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej,  
4) Przedszkole nr 3,  
5) Przedszkole nr 4,  
6) Przedszkole nr 6,  
7) Przedszkole nr 10,  
8) Przedszkole nr 12,  
9) Przedszkole nr 15,  
10) Przedszkole nr 16,  
11) Przedszkole nr 17,  
12) Przedszkole nr 18,  
13) Przedszkole nr 20,  
14) Szkoła Podstawowa nr 1,  
15) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ireny Sendlerowej 
16) Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Morusa 
17) Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Piłsudskiego 
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18) Szkoła Podstawowa nr 5, 
19) Szkoła Podstawowa nr 6,  
20) Szkoła Podstawowa nr 7 im. Batalionu „Zośka” z oddziałem integracyjnym 
21) Szkoła Podstawowa nr 8,  
22) Szkoła Podstawowa nr 9,  
23) Szkoła Podstawowa nr 12,  
24) Ośrodek Pomocy Społecznej,  
25) Miejski Ośrodek Kultury, Turystyki i Sportu 
26) Miejska Biblioteka Publiczna,  
27) Żłobek Miejski,  
28) OSP Jabłonna,  
29) OSP Wólka Mlądzka,  
oraz wszelkie jednostki organizacyjne nowoutworzone, włączone lub przekształcone w ciągu okresu 
realizacji zamówienia. Przez Zamawiającego rozumie się również pracowników oraz reprezentantów 
bez względu na podstawę ich zatrudnienia czy współpracy. Wobec Zamawiającego zastosowanie będą 
miały wszelkie postanowienia względem podmiotu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego wynikające z 
ogólnych (szczególnych) warunków zamówienia Wykonawcy oraz przepisów ogólnych. Wszelkie 
zmiany w strukturze jednostek organizacyjnych w ciągu terminu realizacji zamówienia nie będą 
wymagały potwierdzania Aneksem do Umowy i nie stanowią zmiany do Umowy dla każdej z części a 
jedynie na wniosek Zamawiającego Wykonawca wystawi Aneks do uproszczonego Rachunku 
Ubezpieczenia/Certyfikatu.  

2.2. Ilekroć w niniejszym OPZ przywołuje się „Wykonawcę” należy przez to rozumieć podmiot zdefiniowany 
zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. ((Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1843) w tym podmiot, o którym mowa w pkt 2.12 niniejszego OPZ.  

2.3. Niniejszy OPZ, stanowi integralny Załącznik do Umowy dla każdej z części oddzielnie, przy czym do 
danej umowy będą miały zastosowania postanowienia tej części, której umowa dotyczy i, jaka zostanie 
zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, zgodnie ze wzorem, który stanowi Załącznik do SIWZ 
dla każdej z części. 

2.4. Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym (odpowiednio Załącznik do SIWZ dla każdej z części 
oraz Załącznik do SIWZ dla każdej z części) wraz z Ogólnymi (szczególnymi) Warunkami Zamówienia 
Wykonawcy dla każdej z części, złożone w postępowaniu, również stanowić będą integralną część 
Umowy.  

2.5. Wszystkie warunki, w tym cenowe (stawki/składki), określone dla wszystkich ubezpieczeń, objętych 
niniejszym OPZ, obowiązują niezmiennie przez cały termin realizacji Umowy, niezależnie od 
jakichkolwiek czynników w tym szkodowości.  

2.6. Odszkodowania za mienie Zamawiającego, które uległo szkodzie, będą wypłacane brutto (tj. z VAT) . 
2.7. Wszystkie sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy, określone w niniejszym OPZ 

(w ramach każdego z ubezpieczanych ryzyk i klauzul oraz limitowanych rozszerzeń ochrony lub 
postanowień w danym zakresie ubezpieczenia), określonych w przedmiocie ubezpieczenia dla każdej z 
części, mają zastosowanie na każdy rok trwania Umowy dla Zamawiającego tj. ich wyczerpanie się w 
pierwszym okresie trwania umowy, pozostaje bez wpływu na drugi i trzeci okres trwania Umowy, zaś 
sumy ubezpieczenia obowiązujące w pierwszym roku ubezpieczenia, będą podlegały aktualizacji w 
ramach odnowienia (o ile wynika to ze specyfiki danej części) odpowiednio na drugi i trzeci rok trwania 
Umowy, w tym także w przeciągu całego okresu jej obowiązywania, z tytułu realizacji doubezpieczeń, 
wprowadzania zmian lub modyfikacji w wartościach mienia (zbycie, likwidacja, oddanie, itp.) na 
zasadach określonych w niniejszym OPZ oraz Umowie (o ile wynika to ze specyfiki danej części).  

2.8. Limity odpowiedzialności na pierwsze ryzyko obowiązują łącznie na Zamawiającego i wszystkie 
jednostki organizacyjne podległe, o ile w OPZ nie zastrzeżono inaczej. 

2.9. Postanowienia niniejszego Programu Ubezpieczenia mają bezwzględne pierwszeństwo przed 
odpowiednimi zapisami Ogólnych (szczególnych) Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy (OWU). 
Natomiast Oferta (Formularz Ofertowy i Formularz cenowy, odpowiednio musi zawierać odwołanie 
Wykonawcy do jego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (jednolita i aktualnie obowiązująca treść). Ich 
treść będzie stanowiła integralny załącznik do podpisanej Umowy. Ponadto postanawia się, że do 
każdego z zakresów produktowych, określonych w niniejszym Programie Ubezpieczeniowych, 
odpowiednio element I –IV muszą mieć zastosowanie OWU właściwe każdemu z tych zakresów 
ubezpieczenia, determinowane zarówno tytułem danego produktu ubezpieczeniowego jak i określonym 
zakresem ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że dopuszcza się: w przypadku ubezpieczenia przedmiotów 
od stłuczenia oraz ryzyka kradzieży (rozszerzenie specjalne w pkt I), za wystarczające uznawać się 
będzie zastosowanie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk bez potrzeby załączania odrębnego OWU w 
zakresie tego rodzaju ryzyka. 
Jak postanowiono już w niniejszym Programie, w każdym, bowiem przypadku, w tym w okolicznościach 
jak wyżej – pierwszeństwo zapisów ma niniejszy OPZ (Program) oraz Umowa, dopiero w dalszym biegu 
OWU Wykonawcy, właściwe/mające zastosowanie do danego rodzaju ubezpieczenia. 

2.10. Liczba pracowników łącznie we wszystkich jednostkach organizacyjnych wynosi ok. 900 osób z 
zastrzeżeniem, że liczba może podlegać zmianie i będzie zależna także od różnych form zatrudnienia, 
co Wykonawca w pełni akceptuje. 

2.11. Dodatkowe informacje dotyczące Zamawiającego w ramach dokonania oceny ryzyka znajdują się na 
stronie internetowej Zamawiającego https://www.otwock.pl/, w tym w szczególności szczegółowe 
informacje w zakresie realizowanych i planowanych inwestycji (wydatki majątkowe) uwzględnionych w 
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budżecie Gminy Otwock (stan na rok 2018) - informacje pod linkiem: 
http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_06/BIPF58B1D599A3F83Z/scan_Raport_2018.pdf) i wg 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otwock na lata 2018 – 2027 (pod linkiem: 
http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2017_10/BIPF55AB626DB0830Z/399_17.pdf ) 

2.12. Wykonawcy, którzy wspólnie udzielą zamówienia zobowiązani są wskazać spośród siebie tzw. 
Koasekuratora Prowadzącego (Lidera), uprawnionego do reprezentowania interesów wszystkich 
Koasekuratorów wobec Zamawiającego, m.in. w zakresie zawarcia i wykonywania umowy, likwidacji 
szkód. Powyższe wskazanie Koasekuratora Prowadzącego ma mieć miejsce w treści oferty oraz umowie. 
Koasekurator Prowadzący przedstawia wszystkie decyzje Koasekuratorów, w tym w szczególności o 
uznaniu lub odmowie uznania roszczenia ze skutkiem dla pozostałych Koasekuratorów. Zamawiający 
zastrzega, iż w trakcie wykonania umowy o udzielenia zamówienia, tylko Koasekurator Prowadzący 
będzie kontaktował się z Zamawiającym (za pośrednictwem Brokera), a wszelkie wyjaśniania, 
uzupełnienia, informacje przekazane przez Zamawiającego (za pośrednictwem Brokera), do 
Koasekuratora Prowadzacego uznaje się za przekazane wszystkim członkom koasekuracji. Zapłata 
składki ubezpieczeniowej nastąpi na konto bankowe wskazane Zamawiającemu przez Koasekuratora 
Prowadzącego w dokumencie ubezpieczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zapłata 
składki ubezpieczeniowej wobec jednego z Koasekuratorów, powoduje wygaśnięcie długu Zamawiającego 
wobec wszystkich Koasekuratorów (solidarność wierzycieli); 

2.13. Przez cały okres trwania Umowy, jaka zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą – 
jedynym i wyłącznym Brokerem reprezentującym Zamawiającego jest konsorcjum brokerskie: Willis 
Towers Watson Polska Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa oraz Maximus 
Broker Sp. z o.o. ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń. 

 
3. ZAŁĄCZNIKI DO NINIEJSZEGO OPZ I TYM SAMYM SIWZ STANOWIĄ: 
CZĘŚĆ 1. 
Załącznik nr 1.A. Wykaz mienia zgłoszonego do ubezpieczenia  
Załącznik nr 1. B Raport szkód i rezerw od dnia 01.01.2016   
CZĘŚĆ 2 
Załącznik nr 2.A. Wykaz pojazdów 
Załącznik nr 2 B Raport szkód i rezerw od dnia 01.01.2016   
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PROGRAM UBEZPIECZENIA)  
W PODZIALE NA POSZCZEGÓLNE CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 
CZĘŚĆ 1.UBEZPIECZENIA MIENIA I OC 

 
Element I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w tym: 

 Element I.1. Ubezpieczenie mienia od kradzie ży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach 
ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk),  

 Element I.2. Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczen ia (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczeni a 
mienia od wszystkich ryzyk),  
Element II. Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
Element III. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej z tytułu prowadzonej działalno ści i posiadanego 
mienia tzw. ogólnej  
Element IV. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej z tytułu posiadania i administrowania d rogami i 
infrastruktur ą drogow ą; 

 
Ad. I Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
 

1. Zakres ubezpieczenia:  
 

Ochron ą ubezpieczeniow ą obejmuje si ę wszystkie szkody, jakie dotkn ęły wszelkie mienie Zamawiaj ącego, a 
w szczególno ści:  
 
1.1. Ryzyko podstawowe:  ogień (pożar) - niezależnie od źródła pochodzenia, jak też przypalenie, osmalenie, 
uderzenie pioruna (w tym pośrednie działanie), eksplozja, w tym m.in. wybuch, implozja, uderzenie lub upadek 
statku powietrznego lub innego obiektu (w tym jego części, ładunku lub paliwa, itp.) akcja ratownicza prowadzona w 
związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej i innymi, objętymi przedmiotowym zakresem ubezpieczenia oraz 
szkody spowodowane działaniami określonymi w art. 826 paragraf 1 i 4 KC, a także szkody polegające na skażeniu 
lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia, spowodowane zdarzeniami, objętymi niniejszym OPZ, 
 
1.2. Ryzyko innych żywiołów i zdarze ń: w tym trąby powietrzne, huragan (z zastrzeżeniem uznania za 
huragan - wiatru o sile co najmniej 17,0 m/s <ograniczenie to ma zastosowanie o ile w danych OWU Wykonawcy 
istnieje ograniczenie w tym zakresie>), powódź i podtopienia (bez możliwości ograniczenia ryzyka, w tym zwłaszcza 
odnośnie terenów powodziowych lub wcześniejszego wystąpienia powodzi), podniesienie wód gruntowych i 
podziemnych cieków wodnych, grad, lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi itp. Zjawiska; 
uderzenie/ zderzenie pojazdu (w tym: lub przewożonego ładunku, paliwa, itp.), niezależnie, kto jest właścicielem 
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albo kierowcą w tym szkody w samym pojeździe (limit dla szkód w samym pojeździe 200 000 zł na jedno i wszystkie 
zdarzenia), o ile zgłoszony jest do ubezpieczenia, przy czym nie dotyczy pojazdów objętych AC - pojazdy zgłoszone 
do ubezpieczenia Ad. I. mają być objęte ochroną w trakcie postoju (m.in. na parkingach, placach, w garażach lub 
innych miejscach zwyczajowo przeznaczonych do parkowania pojazdów) znajdujących się w obrębie siedziby bądź 
miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego;  
szkody w czasie i w związki z akcją ratunkową (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz) lub zmierzającej do 
prób zapobieżenia szkodzie, upadek/uderzenie mienia, upadek/uderzenie jakiegokolwiek mienia/ i lub obiektu 
naturalnego, lub uderzenie/upadek jakiegokolwiek innego mienia/rzeczy/obiektu naturalnego w ubezpieczony 
 przedmiot, w tym upadek/uderzenie drzew, roślin, itp., „ 
 
1.3. Ryzyko szkód wodoci ągowych:  spowodowane m.in. awarią, działaniem, niezadziałaniem, eksploatacją 
lub uszkodzeniem urządzeń: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych i 
elektrycznych, itp. lub jakichkolwiek innych instalacji lub urządzeń; albo: wydostaniem się wody, pary,  płynów, 
innych substancji lub cieczy ze znajdujących się wewnątrz nieruchomości/ruchomości lub na posesji objętej 
 ubezpieczeniem, bądź w sąsiedztwie, z przewodów i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania lub  innych instalacji, bądź cofnięcie się wody, ścieków lub innych cieczy/substancji z publicznych lub 
niepublicznych urządzeń  wodociągowo-kanalizacyjnych lub innych instalacji wraz z udokumentowanymi kosztami 
poszukiwań miejsc powstania w/w awarii, wycieku, szkody ; samoczynne otworzenie się instalacji tryskaczowej lub 
gaśniczej, z innych przyczyn niż pożar, które to zdarzenie pozostaje objęte ochroną ubezpieczeniową, 
pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach, zalanie mienia na skutek 
uszkodzenia/zniszczenia itp. mienia wypełnionego cieczami/płynami, w różnych stanach oraz wszelkie inne zalania 
z innych przyczyn; ryzyko szkód wodociągowych objęte jest do pełnych sum ubezpieczonego mienia niezależnie od 
sprawcy szkody, o ile do powstania szkody w jakimkolwiek stopniu miał wpływ czynnik ludzki. 
 
1.4. Ryzyka pozostałe:  
   
a) dla maszyn, urządzeń (również specjalistycznych), aparatów, sprzętu elektronicznego nie objętego 

ubezpieczeniem sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz pozostałego mienia, którego może to 
dotyczyć, ubezpieczenie zostaje rozszerzone o : 

 
- zjawiska przepi ęcia oraz szkody powstałe na skutek przet ężeń, powstałe w następstwie uderzenia 

pioruna oraz niewynikające z wyładowania atmosferycznego (np. szkody spowodowane wzrostem 
napięcia znacznie przekraczającym wartości dopuszczalne określone przez producenta lub 
obowiązujące/przypisane dla danego urządzenia lub pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub 
natężenia w sieci elektrycznej/energetycznej, w tym wzrosty, spadki, jak też zanik napięcia). Ponadto 
objęte są wszystkie inne szkody przepięciowe itp. powstałe na skutek pośredniego i bezpośredniego 
uderzenia pioruna. Przy czym każda inna szkoda spowodowana wyładowaniem atmosferycznym jw. 
pozostaje objęta ochroną bez limitu.  

- zjawiska indukcji , czyli szkody spowodowane oddziaływaniem pola elektrycznego lub magnetycznego 
na przedmioty znajdujące się w tym polu, powodujące powstawanie przepływu prądu elektrycznego w 
obwodach elektrycznych przedmiotów Zamawiającego bez zetknięcia się lub z zetknięciem się z ciałem 
wywołującym to pole.  
Limit na jedno i wszystkie zdarzenia do wyczerpania sumy dla zjawiska przepięcia, przetężeń i indukcji 
wynosi: 1 500 000 zł. Jeżeli w następstwie takich przepięć wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z 
zakresu ubezpieczenia, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za jego skutki, bez względu 
na ustanowiony limit odpowiedzialności. 
 

c) nast ępstwa śniegu lub lodu albo mrozu,  rozumianego m.in. jako niszczące oddziaływanie śniegu, lodu 
lub działanie mrozu (w tym także np. nawisy śnieżne, sople lodu, zamarzanie/odmarzanie wszelkiego 
rodzaju cieczy w instalacjach oraz samych instalacji i innego rodzaju mienia itp.), na mienie 
Zamawiającego, w tym zwłaszcza: elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne budynków i budowli 
lub innych nieruchomości oraz działanie śniegu, lodu lub mrozu, w tym poprzez zmiany ich stanu 
skupienia, na mienie Zamawiającego; 

 Dla tego ryzyka ustala się limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: 100 000 zł 
 

d) nast ępstwa dymu (w tym osmalenia), sadzy  rozumianego m.in. jako nagłe, niszczące oddziaływanie 
dymu powstałego w trakcie procesu spalania itp., jak również jako zawiesiny cząsteczek w gazie i będące 
skutkiem spalania się lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca, w którym spalanie lub 
działanie wysokiej temperatury nastąpiło oraz nagłe, niszczące oddziaływanie dymu powstałego w trakcie 
procesu spalania. Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody dotyczące przypalenia lub 
osmalenia (zadymienia) niezależnie od tego, czy doszło do pożaru (w jego ogólnym rozumieniu lub też wg 
definicji OWU Wykonawcy);  

 
e) nast ępstwa fali uderzeniowej  rozumianej m.in. jako fala ciśnieniowa wytworzona przez statek powietrzny 

lub inny środek trwały albo inna rzecz podczas przekroczenia bariery dźwięku lub w inny sposób.; 
 
f) deszcz nawalny rozumiany jako szkody powstałe wskutek opadu deszczu o współczynniku wydajności co 

najmniej 2, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW);  
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g) wandalizm i dewastacja , za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia 

Zamawiającego przez zidentyfikowanego lub niezidentyfikowanego sprawcę/sprawców, którzy uzyskali do 
niego dostęp bez zamiaru i/lub z zamiarem dokonania kradzieży, kradzieży z włamaniem i/lub rabunku lub 
w celu jakichkolwiek innych czynności. Za ryzyko dewastacji i wandalizmu uznaje się również uszkodzenie i 
zniszczenie mienia w wyniku pomalowania tzw. „graffiti”. Dla ryzyka wandalizmu i dewastacji ustala się limit 
200.000,00 zł  

 
h) szkody, spowodowane uszkodzeniem systemu rynien wewn ętrznych i zewn ętrznych  – ubezpieczeniem 

objęte są również wszystkie zdarzenia szkodowe będące następstwem uszkodzenia systemu rynien 
wewnętrznych, zewnętrznych, odprowadzających wodę z dachów oraz inne szkody na tym mieniu bądź 
powstałe w jego wyniku.; 

 
i) kosztów ewakuacji personelu, mienia, osób trzecich  związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu 

życia, zdrowia lub mienia, niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie do limitu 20 000 zł. 
 
j) katastrofa budowlana rozumiana jako niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub 

jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek 
szczelnych i obudowy wykopów (definicja zgodna z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 art. 73). 
Przez gwałtowne zniszczenie należy rozumieć nieoczekiwane, nagłe i nieprzewidziane zdarzenie 
wywołujące szkodę, niezwiązane ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego 
OPZ. Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości: 2.000.000,00 zł. Ochrona nie 
obejmuje szkód w obiektach w trakcie rozbudowy, przebudowy, w których prowadzenie prac adaptacyjnych 
i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonanie na bazie 
stosownych dokumentacji projektowo-technicznych, wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 
dni, przeznaczonych do rozbiórki 

 Franszyza redukcyjna: 1000 zł  
 Przy czym ustala się, że każda katastrofa budowlana będąca wynikiem zdarzenia objętego ochroną 

ubezpieczeniową na mocy niniejszego OPZ-– pozostaje włączona do ubezpieczenia, do pełnych sum 
ubezpieczenia, bez ograniczenia limitowego oraz bez względu na to, jakiego rodzaju nieruchomości 
zgłoszonej do ubezpieczenia dotknęła (ograniczenia w pierwszym akapicie punkt j) nie mają zastosowania); 
Mienie ruchome znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie 
budowlanej, objęte jest ochroną do pełnych sum ubezpieczenia dla danego mienia ruchomego.  

  
k) Budynki i budowle nieu żytkowane, w tym przeznaczone do rozbiórki  zostaną objęte ubezpieczeniem w 

zakresie ryzyka pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu i uderzenia statku powietrznego z rozszerzeniem o 
ryzyko huraganu i powodzi Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 1 000 000 zł.  

 Za mienie nieużytkowane przyjmuje się mienie, wobec którego wydano decyzję, co do wyłączenia z 
eksploatacji stosownie do postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz mienia co do 
którego całkowicie i trwale zaprzestano eksploatacji obiektu poprzez brak jakiejkolwiek aktywności z nim 
związanej (w tym, np. brak bieżącej konserwacji, brak remontów, brak zmiany przeznaczenia, itp.), w 
związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji. Budynki przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu, 
oczekujące na uregulowanie stanu własnościowego, przebudowę/adaptację, są objęte ochroną 
ubezpieczeniową niezależnie od faktu wydania decyzji i przerwy w użytkowaniu. Wszelkie inne zapisy OWU 
Wykonawcy dotyczące mienia nieużytkowanego, wyłączonego z eksploatacji nie mają zastosowania 

 Franszyza redukcyjna 5% nie mniej niż 500 zł  
 
l) oraz wszelkie inne zdarzenia powodujące szkodę na mieniu Zamawiającego, a które nie zostały objęte lub 

wyraźnie wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy, w tym działanie człowieka, polegające m.in. na 
celowym i świadomym działaniu, zniszczeniu mienia, zaniedbaniu, nieostrożności itp. działaniach oraz 
szkody polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami 
losowymi objętymi ubezpieczeniem, a wymienionymi w niniejszym OPZ dla mienia objętego niniejszym 
punktem.  

 Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania 
jednego lub kilku zdarzeń/ryzyk objętych programem ubezpieczenia, bez względu na fakt, czy 
ryzyko/zdarzenie miało odziaływanie pośrednie czy bezpośrednie na mienie. Szkoda ma mieć charakter 
nagły, niespodziewany oraz niezależny od Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień programu 
ubezpieczenia (OPZ). 

 
(uwaga:  wskazane limity obowiązują jedynie pod warunkiem istnienia takich ograniczeń lub wyłączeń w 
OWU Wykonawcy. W przypadku ich braku – ochrona obowiązuje bez limitu: dla jednego, kilku bądź 
wszystkich wskazanych powyżej ryzyk); 

 
1. Przedmiot ubezpieczenia:  
 

2.1. Budynki, budowle, obiekty małej architektury, lokale o przeznaczeniu użytkowym, gospodarczym mieszkalnym, 
niemieszkalnym, komunalnym itp. z elementami stałymi w tym wydzielone części wspólne użytkowanej 
nieruchomości najmowanej oraz pozostałe budowle (w szczególności: szalety miejskie, śmietniki, garaże, lodowiska 
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(w zakresie istniejących urządzeń i instalacji itp. infrastruktury), przystanki komunikacji miejskiej, hale 
namiotowe/pneumatyczne, szklarnie, tunele w tym foliowe, kominy wolnostojące, wiaty w tym drewniane, studnie, 
punkty informacyjne, stacje prostownikowe, stacje transformatorowe, przepompownie (w odniesieniu do 
przepompowni – ustala się, że na potrzeby niniejszej umowy, całość obiektu traktowana będzie, jako budowla), 
hydranty, parkomaty, punkty sprzedaży biletów, tablice informacyjne, znaki drogowe, słupy oświetleniowe 
przekaźnikowe i elektryczne w tym sygnalizacja świetlna i ostrzegawcza, progi zwalniające (stałe i tymczasowe), 
pojemniki na surowce wtórne i kosze, iluminacje świetlne i ozdoby okolicznościowe [stałe i tymczasowe], chodniki, 
place, drogi wewnętrzne i dojazdowe, kaplice i inne obiekty na cmentarzach, ogrodzenia, bramy wraz z siłownikami, 
barierki, mosty, kładki, schody nie wchodzące w skład budynków, pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne, 
fontanny i inne obiekty małej architektury, wiadukty, przyłącza, mury obronne, fortyfikacje i inne), sieci 
elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektów budowlanych tj. m.in. zamontowane 
w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne wraz ze stacjami transformatorowo - 
rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb 
Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności i stanowią są w jego posiadaniu, urządzenia techniczno-
użytkowe oraz stałe elementy i wyposażenia wraz z innymi urządzeniami budowlanymi jak też innymi elementami 
umożliwiającymi użytkowanie obiektu (w szczególności: zamontowane instalacje wewnątrz i na zewnątrz budynku, 
urządzenia dźwigowe, domofony, stolarka okienna i drzwiowa, skrzynki urządzeń technicznych, gabloty, tablice 
ogłoszeń, schody, poręcze, tralki, drogi, chodniki itp.), jak też samodzielne urządzenia techniczno-użytkowe 
niezwiązane z budynkiem lub budowlą, a także: maszyny, urządzenia, wyposażenie terenu osiedlowego (dźwigi 
osobowe) oraz budowle należące do jednostek oświatowych (latarnie, wyposażenie placów zabaw oraz terenów 
rekreacyjnych ogrodzenia, bramy i furtki wejściowe), obiekty sportowe wraz z ich wyposażeniem m.in. korty 
tenisowe, skatepark, boisko Orlik, stadion miejski, targowiska, siłownie na wolnym powietrzu, ścianki wspinaczkowe, 
oświetlenie ulic i placów, a także z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju nakłady adaptacyjne/inwestycyjne, 
nasadzenia wieloletnie itp. mienie, będące własnością, w użytkowaniu, posiadaniu, zarządzie lub będące na ryzyku 
Zamawiającego, itp, w tym na podstawie jakichkolwiek innych umów bądź przepisów prawa (ogólnie nieruchomości). 
Ponadto obejmuje się wszelkie przedmioty zamocowane/przymocowane do obiektów/nieruchomości jak np. szyldy, 
reklamy, banery, kamery, telewizje przemysłowe, ekspozytury, itp. 
2.2. Wyposażenie, maszyny i urządzenia (w tym biurowe, specjalistyczne), maszyny i urządzenia specjalne 
pozostałe środki trwałe, sprzęt elektroniczny niezgłoszony do Ad II. w tym m.in. monitoring wizyjny, stanowiska 
rejestrujące obraz oraz pozostałe mienie ruchome będące własnością, w użytkowaniu, posiadaniu, zarządzie, lub 
będące na ryzyku Zamawiającego, itp., w tym na podstawie jakichkolwiek innych umów bądź przepisów prawa 
(ogólnie ruchomości),  
2.3. Mienie pracownicze (rozumiane jako mienie ruchome pracowników Zamawiającego znajdujące się w miejscu 
ubezpieczenia, z wyłączeniem wartości pieniężnych, dokumentów i biżuterii oraz pojazdów mechanicznych w tym 
mienie członków ochotniczej straży pożarnej utracone, uszkodzone zniszczone w trakcie działań ratowniczych lub 
ćwiczeń zgodnie z Art. 26. Ustawy o ochronie przeciwpożarowej); definicja pracownika zgodnie z Ad III 
Odpowiedzialność cywilna) 
2.4. Gotówka oraz wartości pieniężne, również poza schowkami ogniotrwałymi (w tym krajowe i zagraniczne znaki 
pieniężne, czeki, weksle, znaczki skarbowe, gwarancje i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę), 
2.5. Niskocenne środki trwałe, 
2.6.Nakłady na obce środki trwałe/ nakłady adaptacyjne, 
2.7. Mienie osób trzecich, przez które należy rozumieć mienie osób pozostających poza stosunkiem ubezpieczenia, 
w stosunku, do którego Zamawiający ponosi ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (m.in. mienie leasingowane, 
użyczone, dzierżawione, najmowane, przyjęte w celu wykonania usługi np. obróbki, naprawy, remontu, przeróbki, 
czyszczeni, pozostające w zarządzie) lub sprzedaży, sprzedaży komisowej, składu, przechowania lub w innym 
podobnym celu, mienie uczniowskie oraz  
2.8. Zbiory biblioteczne, muzealia i eksponaty, archiwa, dokumenty.  
2.9. Środki obrotowe, zapasy; 

 
3. Miejsce ubezpieczenia:  
Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące w jego 
posiadaniu, własności, zarządzie, itp. oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. 
Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność 
bądź będzie ją wykonywał.  
Dla transportu wartości pieniężnych – zakres terytorialny teren RP. 

 
4. Sumy ubezpieczenia, warto ści i system ubezpieczenia:  
4.1.Budynki, budowle, pozostałe środki trwałe (zgodnie z ad. I pkt 2.1.) system sum stałych; suma 
ubezpieczenia: system sum stałych; suma ubezpieczenia: do obliczenia ceny ofertowej została przyjęta wartość 
obowiązująca na rok 2019 powiększona o prognozowany wzrost wartości +15% do końca roku 2022; aktualizacja 
sum ubezpieczenia na podstawie której obliczona zostanie składka do opłacenia przez Zamawiającego, zostanie 
podana zgodnie z deklaracją Zamawiającego przed rozpoczęciem każdego rocznego okresu rozliczeniowego. 
 
Wartość księgowa brutto z ewidencją księgową lub wartość odtworzeniowa (nowa) dla nieruchomości (zgodnie z 
definicją w OPZ). 
UWAGA:  
W trakcie okresu ubezpieczenia Zamawiający może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia wybranych składników 
majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość księgową brutto. W 
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trakcie okresu ubezpieczenia Zamawiający może dokonać wyłączenia z ubezpieczenia wybranych środków trwałych. 
Ubezpieczeniem objęte będzie również mienie o charakterze zabytkowym, w tym głównie budynki będące zabytkami 
lub mające charakter zabytkowy. 
 
4.2. Wyposa żenie, w tym maszyny i urz ądzenia i pozostałe ruchomo ści (zgodnie z ad. I pkt 2.2) : system sum 
stałych; suma ubezpieczenia: do obliczenia ceny ofertowej została przyjęta wartość obowiązująca na rok 2019 
powiększona o prognozowany wzrost wartości +15% do końca roku 2022; aktualizacja sum ubezpieczenia na 
podstawie której obliczona zostanie składka do opłacenia przez Zamawiającego, zostanie podana zgodnie z 
deklaracją Zamawiającego przed rozpoczęciem każdego rocznego okresu rozliczeniowego. 
 
Wartość księgowa brutto z ewidencją księgową  
UWAGA:  
W trakcie okresu obowiązywania umowy Zamawiający może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia wybranych 
składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości odtworzeniowej na wartość 
księgową brutto. W trakcie okresu obowiązywania umowy Zamawiający może dokonać wyłączenia z ubezpieczenia 
wybranych środków trwałych.  
 
4.3. Mienie pracownicze:  15 000 zł/ /1 000 zł  per pracownik/ limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; wartość 
odtworzeniowa 
Za pracownika przyjmuje się każdą osobę fizyczną spełniającą przesłanki definicji pracownika w zakresie 
ubezpieczenia (ad III. OC); 
 
4.4. Gotówka oraz warto ści pieni ężne (w tym gotówka w kasie, w czasie transportu): 50 000 zł limit 
odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; sumę ubezpieczenia wartości pieniężnych stanowi przewidywana 
maksymalna dzienna wartość wartości pieniężnych w kasie w okresie obowiązywania umowy ustalana według 
wartości nominalnej; 
 
4.5. Niskocenne środki trwałe,  infrastruktura drogowa (z wyłączeniem dróg m.in. place, nasadzenia wieloletnie i 
zieleń miejska, sygnalizacja świetlna, ekrany akustyczne, znaki drogowe, tablice z nazwami ulic), infrastruktura 
mostowa/drogowa oraz pozostałe niesklasyfikowane składniki mienia (np. dotyczy to pojemników na surowce 
wtórne, koszy, ławek, tablic informacyjnych, płotów, ogrodzeń, balustrad, bram, sieci kanalizacyjnych, gazowych, 
wodociągowych wraz z przyłączami i pokrywami, garaży, pokryw kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej): 
200 000 zł. Limit na jedno i wszystkie zdarzenie  
 
4.6 Szkody powstałe we wszelkiego rodzaju kablach, instalacjach i innych urz ądzeniach podziemnych i 
naziemnych nieb ędących cz ęścią nieruchomo ści , w tym szkody będące następstwem rozszczelnienia instalacji. 
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie  
 
4.7 Ustanawia się limit w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie, za szkody objęte przedmiotowym 
zakresem, a spowodowane brakiem uj ęcia mienia w ewidencji  będącej na stanie badź ryzyku Zamawiającego. 
 
4.8. Mienie osób trzecich : 100 000 zł limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko: wartość odtworzeniowa; 
 
4.9. Środki obrotowe/ zapasy: 50 000 zł  limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko według ceny nabycia lub 
kosztu wytworzenia  
 
5.0 Archiwa, dokumenty, eksponaty, zbiory biblioteczne,  muzealia : 1 000 000 zł limit odpowiedzialności na 
pierwsze ryzyko, suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości księgowa brutto i o ile ma zastosowanie 
mienie objęte ubezpieczeniem według wartości wyceny, zgodnie z klauzulą mienia będącego zabytkiem,  
 
5.1. Ustanawia się limit w wysokości 100 000 zł 70 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie związane z koniecznością 
ponownego nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, ro ślin ozdobnych itp. 
 
Franszyza redukcyjna: 
Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna: brak 
Udział własny: brak 
 
Ad I.1. Ubezpieczenie mienia od kradzie ży z włamaniem, rabunku i wandalizmu (limity na pier wsze ryzyko w 
ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk ora z sprz ętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) 
 
1. Zakres ubezpieczenia:  

 
1.1. Ubezpieczenie obejmuje kradzie ż z włamaniem i rabunek oraz dewastacj ę i wandalizm (w tym ochron ą 
obj ęte są koszty naprawy zabezpiecze ń po dokonaniu lub usiłowaniu kradzie ży z włamaniem i rabunku).  
Przy czym: 



Oznaczenie sprawy: WZP.271.86.2019 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
jednocze śnie Załącznik nr 1 do Umowy  

   

Strona 8 z 34 

 

- dewastacja rozumiana będzie jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego przez osoby 
trzecie, w tym koszty naprawy zabezpieczeń, po dokonaniu kradzieży z włamaniem lub rabunku,  
- wandalizm rozumiany będzie jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego, spowodowane 
przez osoby trzecie, w tym koszty naprawy zabezpieczeń, po dokonaniu kradzieży z włamaniem lub rabunku.  
W obu w/w przypadkach po dokonaniu kradzieży z włamaniem i/lub rabunku. Każde inne przypadki wandalizmu lub 
dewastacji niezwiązane z dokonaniem kradzieży lub rabunku lub niewłączone w niniejszym pkt są objęte ochroną 
zgodnie z punktem ad I. niniejszego OPZ.  
Koszty naprawy ( w tym wymiany, przeprogramowania, odbudowy) zabezpieczeń po dokonaniu lub usiłowaniu 
kradzieży z włamaniem i rabunku objęte są ochroną w granicach sum ubezpieczenia mienia odpowiednio w punkcie 
ad I. OPZ  
Przez zabezpieczenia rozumie się elementy konstrukcyjne obiektów budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową, 
dachy, kraty, zasuwy, rolety, systemy alarmowa i monitoring, ogrodzenia i inne.  

 
1.2. Zakres ubezpieczenia obejmuje równie ż kradzie ż zwykł ą/prost ą przedmioty ubezpieczenia z punktu Ad. I 
i II  
 
Ochrona dla kradzieży zwykłej/prostej będzie rozumiana zgodnie z opisem jn. 
Postanawia się, że ochrona w ramach kradzieży zwykłej/prostej będzie miała zastosowanie dla wszystkich środków 
trwałych Zamawiającego (w tym z uwzględnieniem wartości pieniężnych), w tym również dla sprzętu służącego do 
ochrony obiektu na zew. budynku/ów/budowli, sprzętu elektronicznego i wszelkich pozostałych /przedmioty 
określone w pkt. Ad. I oraz sprzęt elektroniczny z punktu Ad. II OPZ, o ile będzie pozbawiona jakichkolwiek śladów 
włamania lub odinstalowania mienia. Każde inne przypadki będą traktowane jako kradzież z włamaniem lub 
rabunek. Odpowiedzialność Wykonawcy dla kradzieży prostej/zwykłej będzie ustanowiona do limitu:10.000,00 zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. W ramach niniejszego rozszerzenia 
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek zaboru mienia  z ubezpieczanego 
terenu/miejsca tj. całego terytorium (zgodnie z miejscem ubezpieczenia określonym dla każdego z ryzyk objętych 
niniejszym OPZ), nie noszącego żadnych znamion kradzieży z włamaniem i/lub rabunku. Na potrzeby niniejszego 
rozszerzenia uznawać się będzie, że wszystkie szkody nie noszące znamion kradzieży z włamaniem i/lub rabunku 
wg OWU Wykonawcy lub nie noszące jakichkolwiek znamion tych działań kwalifikować się będzie jako kradzież 
zwykłą/prostą. Ponadto, za kradzież zwykłą/ prostą, uważać się będzie również wszystkie pozostałe przypadki 
kradzieży, kradzieży z włamaniem lub rabunku, wyłączone w OWU Wykonawcy. Jednocześnie ustala się, że wyplata 
odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu policyjnego lub oświadczenia świadków zdarzenia.  
 

2. Przedmiot ubezpieczenia: 
 

Zgodnie z przedmiotem ubezpieczenia z pkt Ad I pkt 2. (w zakresie mienia mogącego podlegać/ podlegającego 
kradzieży z włamaniem i/lub rabunku oraz kradzieży prostej) oraz z pkt Ad II pkt 2 w zakresie kradzieży prostej.  
 

3. Miejsce ubezpieczenia:  
 

Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące w jego 
posiadaniu, własności, zarządzie, itp. oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy. 
Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność 
bądź będzie ją wykonywał. Dla transportu wartości pieniężnych – zakres terytorialny teren RP. 
 

4. Wartość i system ubezpieczenia:  
Limity odpowiedzialności: na pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia. 

4.1. Kradzież z włamaniem i/lub rabunek – w tym: 
a. Środki trwałe ruchome i pozostałe mienie zgodnie z Ad.I pkt 2. w niniejszej części z wyjątkiem mienia 

wskazanego jn. – 350 000 zł, 
 b. Mienie pracownicze – 10 000 zł, -  
 c. Mienie z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy  lub innego tytułu prawnego  
- 30 000 zł 
 d. Środki obrotowe – 50 000 zł, 
 e. Gotówka oraz wartości pieniężne – 50.000 zł w lokalu i 50 000 zł w transporcie  
 f.  Mienie na zewnątrz budynków- 30 000 zł  
 g. Mienie osób trzecich - 10 000 zł4 
4.2. Kradzież zwykła/prosta – 10.000,00 zł. / w tym mienie pozostawione w szatnia ch 500 zł na zdarzenie/ 
 
5. Franszyzy redukcyjne 

 Franszyza redukcyjna: brak 
 Franszyza integralna: brak 
 Udział własny: brak 
 
 6. Postanowienia dodatkowe: 
  Do obowiązków Zamawiającego w przypadku szkód kradzieżowych należy zgłoszenie szkody organom 

 Policji nie później niż w ciągu 72 h od powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia.  
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 Ustanawia się dodatkowy limit w wysokości 10 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie 
 ubezpieczenia na naprawę uszkodzonych zabezpieczeń, nawet jeżeli nie doszło do zdarzenia (kradzieży, 
 rabunku itp.) 
 
Ad. I.2. Ubezpieczenie przedmiotów od stłuczenia (l imity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mie nia 
od wszystkich ryzyk):  
 

1. Zakres ubezpieczenia: 
 

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów ulegającym stłuczeniu, porysowaniu, pęknięciu itp. w ramach 
sum ubezpieczenia danego środka trwałego zgodnie z ad. I pkt. 4. w okresie ubezpieczenia, dla wszystkich 
lokalizacji Zamawiającego. 

 Jednocześnie ustala się, iż ubezpieczeniem objęte są stłuczenia, pęknięcia, itp. następujących 
przedmiotów: oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne budynków, budowli i konstrukcji oraz obiektów małej 
architektury (wiaty przystankowe) okładziny szklane, szlifowane, kamienne, ceramiczne (o ile nie stanowią 
elementu powierzchni podłogowej), inne przedmioty szklane, z tworzyw sztucznych oraz metali, reklamy, 
szyldy, witryny wystawowe, ekspozytury reklamowe, itp. W granicach sumy ubezpieczenia, ubezpieczeniem 
objęte są także uzasadnione i udokumentowane koszty naprawy ekspresowej, wynajęcia rusztowań, drabin 
lub innego specjalistycznego sprzętu, w tym koszty ich transportu i montażu oraz demontażu poniesione w 
celu dokonania wymiany, naprawy mienia w tym dokonania ponownie napisów, pokrycia folią 
antywłamaniową lub ozdobną, które uległo szkodzie. 
Uwaga:  postanawia się, niezależnie od zapisów powyższego rozszerzenia, że wiaty przystankowe i 
przystanki będą objęte dodatkowo ubezpieczeniem w ramach limitu na dewastację i wandalizm w ramach 
wszystkich ryzyk opisanych w niniejszym OPZ; 

 
2. Przedmiot ubezpieczenia:   

Zgodnie z przedmiotem ubezpieczenia z pkt Ad I. punkt 2.  
 

3. Miejsce ubezpieczenia:  
Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i przyszłe będące w 
jego posiadaniu, własności, zarządzie, itp. oraz będące przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej podobnej 
umowy. Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w których Zamawiający wykonuje 
swoją działalność bądź będzie ją wykonywał. Dla transportu wartości pieniężnych – zakres terytorialny teren 
RP. 

 
4. Wartość i system ubezpieczenia:  

200.000 zł – limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
 

5. Franszyza redukcyjna 
 

Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna: brak 
Udział własny: brak 
 

Ad. II.  Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 
 

1.  Zakres ubezpieczenia:  
 

Ochron ą ubezpieczeniow ą opart ą na formule „all risk sprz ętu elektronicznego” obejmuje si ę wszystkie 
szkody, jakie dotkn ęły sprz ętu elektronicznego oraz danych i oprogramowania Zam awiaj ącego, a w 
szczególno ści:  
1.1. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody materialne (fizyczne) polegające na utracie przedmiotu 

ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego 
przyczyny, a w szczególności spowodowane przez: 
a) działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożne obchodzenie się, zaniedbanie, błędną 

obsługę, bądź brak kwalifikacji, błędy serwisowe, upadek bądź upuszczenie sprzętu, świadome i celowe 
zniszczenie przez osoby trzecie, 

 
b) kradzież z włamaniem oraz rabunek – dokonane lub usiłowane oraz wandalizm i dewastacja, za które 

uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Zamawiającego przez osoby trzecie, które 
uzyskały do niego dostęp bez zamiaru i/lub z zamiarem dokonania kradzieży lub rabunku lub w celu 
innych czynności,  

 
c) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a 

także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna 
(wyładowań atmosferycznych) lub upadku pojazdu powietrznego lub innego obiektu latającego (w tym: lub 
jego części, ładunku lub paliwa), uderzenie/ zderzenie pojazdu (w tym: lub przewożonego ładunku, paliwa, 
itp.), niezależnie, kto jest właścicielem albo kierowcą w tym szkody w samym pojeździe, o ile zgłoszony 
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jest do ubezpieczenia, przy czym nie dotyczy pojazdów objętych AC - pojazdy zgłoszone do 
ubezpieczenia mają być objęte ochroną w trakcie postoju (m.in. na parkingach, placach, w garażach lub 
innych miejscach zwyczajowo przeznaczonych do parkowania pojazdów) znajdujących się w obrębie 
siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności Zamawiającego;   

 szkody w czasie i w związku z akcją ratunkową (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz) lub 
zmierzającej do prób zapobieżenia szkodzie, upadek/uderzenie mienia, upadek/uderzenie jakiegokolwiek 
mienia/ i lub obiektu naturalnego, 

 
d) działanie wody lub innych cieczy i substancji, tj. zalania wodą, cieczą lub innymi substancjami lub z 

urządzeń wodno-kanalizacyjnych, itp. instalacji, cofanie się cieczy w tych systemach, a także szkody 
powstałe na skutek: burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu, w tym nawalnego, 
wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu oraz wszelkie inne szkody 
powstałe w następstwie: działania, niezadziałania, awarii, eksploatacji i/lub uszkodzenia urządzeń: 
wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych i elektrycznych lub 
jakichkolwiek innych oraz wszelkie pozostałe zalania 

 
e) działanie wiatru, tornada, huraganu (z zastrzeżeniem uznania za huragan - wiatru o sile co najmniej 17 

m/s <ograniczenie to ma zastosowanie o ile w danych OWU Wykonawcy istnieje ograniczenie w tym 
zakresie>, lawiny, osunięcie się lub zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi,  

 
f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, a także szkody powstałe na skutek błędów 

popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, jak również szkody, za które odpowiedzialny 
jest producent/sprzedawca, dostawca lub importer, o ile kwestionuje obowiązek poniesienia 
odpowiedzialności za powstałą szkodę lub nie posiada wystarczających środków na jej pokrycie (w takim 
przypadku Wykonawca zachowuje prawo do regresu w momencie wypłaty odszkodowania), 

 
g) zbyt wysokie/niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej (powstałe z różnych przyczyn),  
 
h) szkody elektryczne i awarie, w tym przetężenia i przepięcia,  
 
i) pośrednie i bezpośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, tj. działania pola 

elektromagnetycznego, indukcji, itp., a także szkody powstałe na skutek innych przyczyn wewnętrznych 
nie wynikających z tych wyładowań, wszystko to jw.: bez warunku istnienia jakichkolwiek zabezpieczeń w 
sprzęcie elektronicznym przed działaniami takich zjawisk,  

 
j) zakres ochrony rozszerzony zostaje także o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących i 

ochronę dla kosztów w sprzęcie zabezpieczającym system elektronicznego przetwarzania danych EPD, 
oraz 

 
k) wszelkie inne zdarzenia zewnętrzne powodujące uszkodzenie mienia,  
 
l) ubezpieczenie zostaje rozszerzone dla sprzętu przenośnego na teren całego świata, w tym w przypadku 

sprzętu elektronicznego stacjonarnego ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na 
przeniesienie/transport/przemieszczenie itp. na teren RP pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, jak też 
pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, a miejscami, do których sprzęt elektroniczny będzie 
transportowany w uzasadnionym celu np. naprawa, konserwacja, itp. 

 
ł) oraz wszelkie inne zdarzenia powodujące szkodę na mieniu Zamawiającego, a które nie zostały objęte lub 

wyraźnie wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy oraz szkody polegające na skażeniu lub 
zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi 
ubezpieczeniem, a wymienionymi w niniejszym OPZ dla mienia objętego niniejszym punktem. Za szkodę 
uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub 
kilku zdarzeń/ryzyk objętych programem ubezpieczenia, bez względu na fakt, czy ryzyko/zdarzenie miało 
odziaływanie pośrednie czy bezpośrednie na mienie. Szkoda ma mieć charakter nagły, niespodziewany 
oraz niezależny od Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień programu ubezpieczenia (OPZ). 

 
1.2. Koszty oraz skutki działań zmierzających do zapobieżenia szkodzie oraz związane z ratunkiem mienia 

pokrywane będą bez względu na wynik działań zapobiegających i ratowniczych, jak również do limitu 200 000 zł 
koszty związane z poniesieniem dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, w godzinach 
nocnych, w dni wolne od pracy, kosztów ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) 
sprzętu/części zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów. Powyższe dotyczy tylko kosztów 
poniesionych na terenie RP. 

1.3. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody polegające na zniszczeniu ubezpieczonego mienia, 
powstałe na skutek podjęcia wszystkich działań wskazanych w pkt 1.2. oraz szkody polegające na skażeniu lub 
zanieczyszczeniu ubezpieczonego mienia spowodowane zdarzeniami losowymi objętymi ubezpieczeniem, a 
wymienionymi w niniejszym OPZ dla mienia objętego niniejszym punktem. 

1.4. Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszego pkt tj. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk, obejmuje się zwiększone koszty działalności tzw. nieproporcjonalne i proporcjonalne z 
okresem odszkodowawczym równym: jednemu miesiącu z franszyzą redukcyjną, odpowiednio: dla kosztów 
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proporcjonalnych: 500,00 zł w każdej szkodzie, dla kosztów nieproporcjonalnych: 2 dni, przy czym termin ten 
liczy się zgodnie z KC, tj. odpowiedzialność Wykonawcy rozpocznie się w 3 dniu licząc od dnia następującego 
bezpośrednio po dniu wydarzenia się szkody.  

 Limit odpowiedzialności odpowiednio: 
       - dla kosztów proporcjonalnych: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 - dla kosztów nieproporcjonalnych: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
 
 

2. Przedmiot ubezpieczenia:  
 

2.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny zwany dalej w OPZ i dokumentacji przetargowej: spr zętem 
elektronicznym stacjonarnym, 

2.2. Sprzęt elektroniczny przenośny, w tym telefony komórkowe oraz sprzęt na stałe zamontowany w pojazdach 
zwany dalej w OPZ i dokumentacji przetargowej: sprz ętem elektronicznym przeno śnym, 

2.3 Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny wizyjny i ppoż zwany dalej w OPZ i dokumentacji przetargowej: 
monitoringiem wizyjnym 

2.4. Oprogramowanie, koszty odtworzenia danych i nośników danych - zwane dalej w OPZ i dokumentacji 
przetargowej: danymi I oprogramowaniem, 

 
3. Miejsce ubezpieczenia:  
 

3.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz monitoring wizyjny - wszystkie lokalizacje Zamawiającego, obecne i 
przyszłe będące na jego ryzyku, w jego posiadaniu, własności, zarządzie itp., oraz będące przedmiotem najmu, 
dzierżawy lub innej podobnej umowy (w tym także podczas jego przenoszenia lub transportu pomiędzy 
miejscami ubezpieczenia Zamawiającego). Ponadto ochroną objęte są lokalizacje na terenie całego kraju, w 
których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź będzie ją wykonywał,  

3.2. Sprzęt elektroniczny przenośny, w tym sprzęt na stałe zamontowany w pojazdach – teren cały świat.  
 
4. Sumy ubezpieczenia, warto ść i system ubezpieczenia:  
 

4.1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny i monitoring wizyjny wg wartości odtworzeniowej nowej sumy stałe: suma 
ubezpieczenia: system sum stałych; suma ubezpieczenia: do obliczenia ceny ofertowej została przyjęta 
wartość obowiązująca na rok 2019 powiększona o prognozowany wzrost wartości +15% do końca roku 2022; 
aktualizacja sum ubezpieczenia, na podstawie której obliczona zostanie składka do opłacenia przez 
Zamawiającego, zostanie podana zgodnie z deklaracją Zamawiającego przed rozpoczęciem każdego rocznego 
okresu rozliczeniowego. 

4.2. Sprzęt elektroniczny przenośny: wg wartości odtworzeniowej nowej/ system sum stałych; suma ubezpieczenia: 
do obliczenia ceny ofertowej została przyjęta wartość obowiązująca na rok 2019 powiększona o prognozowany 
wzrost wartości +15% do końca roku 2022; aktualizacja sum ubezpieczenia, na podstawie której obliczona 
zostanie składka do opłacenia przez Zamawiającego, zostanie podana zgodnie z deklaracją Zamawiającego 
przed rozpoczęciem każdego rocznego okresu rozliczeniowego. 

4.3.  Oprogramowanie, koszty odtworzenia danych, nośniki danych, itp. – wg wartości odtworzeniowej nowej, limit na 
pierwsze ryzyko 150 000 zł. 

 
5.  Franszyza redukcyjna 

Franszyza redukcyjna: brak 
Franszyza integralna: brak 
Udział własny: brak 
 

Postanowienia wspólne do Ad I- II 
 
1. Postanawia się, że: 

a) W przypadku szkód całkowitych - odszkodowania będą wypłacane na zasadach określonych w 
niniejszym OPZ, w tym zgodnie z definicjami wartości przyjętymi dla danej grupy mienia i wg pozostałych 
postanowień Programu. Za szkodę całkowitą uznaje się niemożliwe do naprawienia uszkodzenie składnika 
majątku lub gdy koszt naprawy jest równy lub przekracza podaną sumę ubezpieczenia. 
b) W przypadku szkód częściowych - odszkodowania będą wypłacane w wysokości poniesionych, 
rzeczywistych i udokumentowanych kosztów usunięcia szkody, powiększonych o udokumentowane koszty 
akcji ratowniczej i koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz koszty transportu, demontażu i 
montażu, opłat celnych oraz innych tego typu należności.  
 

2. Uproszczone Rachunki ubezpieczenia/Certyfikaty stanowiące jedynie formalne potwierdzenie włączenia do 
ubezpieczenia (umowy) wystawione na podstawie i na zasadach określonych w Umowie, stanowić będą integralną 
część Umowy i nie mogą zawierać postanowień odmiennych ani dodatkowych niż opisane w Umowie (w tym 
załącznikach do niej). W razie stwierdzenia różnic pomiędzy treścią Umowy, a dokumentem ubezpieczenia stosować 
się będzie postanowienia zawarte w Umowie, a następnie zapisy dokumentów ubezpieczenia, chyba, że zapisy OWU 
Wykonawcy w danym przypadku, będą korzystniejsze dla Zamawiającego. 
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3. Wszelkie doubezpieczenia z tytułu zwiększenia mienia, jak też zwroty składek, dokonywane w związku z wycofaniem 
mienia z ubezpieczenia, będą dokonywane na zasadach określonych w niniejszym OPZ oraz w Umowie, przy czym 
będą dotyczyły jedynie mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych. 

 
4. Ustala się, że: wykazy ruchomych środków trwałych Zamawiającego, z racji ilości funkcjonujących jednostek 
organizacyjnych Zamawiającego, jak też przyjętych rozwiązań ubezpieczeniowych (limity na pierwsze ryzyko) zawartych 
w niniejszym OPZ - nie będą udostępniane Wykonawcy i tym samym nie będą stanowiły załącznika do dokumentów 
ubezpieczenia, wystawianych na podstawie Umowy. Jednocześnie w razie wystąpienia szkody Zamawiający będzie 
zobowiązany udokumentować lub potwierdzić w drodze oświadczenia: w przypadku wszystkich składników mienia 
objętych niniejszym postępowaniem - fakt posiadania i przejęcia mienia na swój stan oraz kwot, jakie zostały dla 
poszczególnych pozycji przyjęte wg wartości ubezpieczenia określonych w niniejszym Programie Ubezpieczenia 
oraz wskazanych w dokumentach ubezpieczenia. 

 
5. Ustala się, że: na dzień wszczęcia postępowania na potrzeby dokonania oceny ryzyka Zamawiający udostępnia 
wykaz oraz opis obiektów budowlanych i zamieszcza w Załączniku nr 1.A do SIWZ, a łączne sumy ubezpieczenia 
mienia ruchomego oraz nieruchomości Zamawiającego zostają wskazane w formularzu cenowym, gdzie do 
obliczenia ceny ofertowej została przyjęta wartość obowiązująca na rok 2019 powiększona o prognozowany wzrost 
wartości +15% do końca roku 2022;  
Podane w Załączniku do SIWZ wartości mienia ruchomego i nieruchomości będą podlegały aktualizacji przez 
Zamawiającego w terminie umożliwiającym Wykonawcy wystawienie dokumentów ubezpieczenia przed 
rozpoczęciem każdego rocznego okresu rozliczeniowego. Zaktualizowane wartości zostaną wskazane w 
dokumentach ubezpieczenia i tylko na ich podstawie będzie rozliczona składka w faktycznej wartości do opłacenia 
przez Zamawiającego. 

 
6. Wykonawca uznaje w ramach włączenia do ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania, wycenę nieruchomości i 
ruchomości dokonaną przez Zamawiającego zgodnie z wartościami wskazanymi na dzień zawarcia Umowy zgodnie z 
aktualizacją wartości dokonaną przez Zamawiającego oraz w każdym kolejnym roku rozliczeniowym, w tym według 
definicji wskazanych w niniejszym OPZ.  

 
7. Zgodnie z postanowieniami punktu 5.jw. sumy składników mienia Zamawiającego, ubezpieczane w systemie sum 
stałych, ulegną aktualizacji na dzień zawarcia umowy (jak też na każdy następny rok jej obowiązywania) i 
wystawienia dokumentów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia (zgodnie z jej postanowieniami) dla 
Zamawiającego. Zgodnie z tym składka ł ączna (ostateczna warto ść umowy)  za cały okres ubezpieczenia, może 
ulec zmianie względem tej wskazanej w ofercie Wykonawcy, zależnie od aktualizacji sum ubezpieczenia (w tym na 
każdy roczny okres trwania umowy). Niezmienne pozostaną jedynie limity do wyczerpania na pierwsze ryzyko 
(określone dla niektórych grup i ryzyk mienia) na jedno i wszystkie zdarzenia na okres trwania Programu z 
zastrzeżeniem możliwych zmian w trakcie trwania umowy, na zasadach wskazanych w Umowie. Ze wzgl ędu na 
powy ższe oraz fakt, i ż podstaw ą wyłonienia najkorzystniejszej oferty b ędzie Stawka Ubezpieczeniowa i 
wynikaj ąca z przemno żenia przez podane sumy ubezpieczenia/limity na pier wsze ryzyko/sumy gwarancyjne 
= Składka Ofertowa za wszystkie ryzyka obj ęte niniejszym Programem Ubezpieczenia – to tak otrz ymana 
Składka Ofertowa b ędzie miała za zadanie porówna ć cenę wszystkich zło żonych ofert w celu wyboru oferty 
najkorzystniejszej (dotyczy kryterium wagi cenowej A zgodnie z SIWZ). 
 
8. Klauzule dodatkowe maj ące zastosowanie do Ad I- Ad II.  

 
Klauzula reprezentantów : 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, iż Wykonawca nie odpowiada za szkody bezpośrednio lub 
pośrednio spowodowane, powstałe lub zwiększone wskutek umyślnego działania, zaniechania i/lub rażącego 
niedbalstwa przez przedstawicieli Zamawiającego, przy czym przez przedstawicieli Zamawiającego rozumie się 
wyłącznie osobę pełniącą funkcje: Prezydenta Gminy Otwock.   
 
Klauzula miejsc ubezpieczenia, przeniesienia mienia  pomi ędzy placówkami/lokalizacjami oraz transportu (z 
limitem dla transportu)  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: miejscem ubezpieczenia są lub będą wszystkie placówki, 
którymi administruje, które użytkuje lub którymi w jakikolwiek sposób zarządza Zamawiający lub które są na jego 
ryzyku. Jednocześnie, przeniesienie mienia między tymi lokalizacjami nie wymaga zgody Wykonawcy ani też 
informowania go o tym, jak również nie wymaga wystawiania dodatkowych aneksów/polis do umów ubezpieczenia 
lub jakichkolwiek innych dokumentów potwierdzających objęcie ochroną ubezpieczeniową. Ochrona obejmuje 
wszelkie środki trwałe lub obrotowe na sumy stałe lub ubezpieczone na pierwsze ryzyko dla każdego rodzaju ryzyka.  
Równocześnie wprowadza się Klauzul ę: ubezpieczenia mienia w czasie transportu (w tym c zynno ści 
załadunku i wyładunku) , która będzie zapewniać ochronę dla mienia, które nie stanowi przenośnego sprzętu 
elektronicznego (dla którego ochrona w tym zakresie istnieje w ramach podstawy), a które będzie przewożone przez 
Zamawiającego wszelkimi środkami transportu miedzy placówkami, lokalizacjami i wszystkimi miejscami 
ubezpieczenia oraz poza miejsca ubezpieczenia.. Dla miejsc ubezpieczenia na terenie RP i przeniesienia mienia, 
ochrona – do pełnej sumy ubezpieczenia, dla pozostałych środków trwałych/obrotowych transportowanych poza 
miejsce ubezpieczenia– limit: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia.  
Jednocześnie wyłącznie dla ryzyka transportu dla którego obowiązuje w/w limit w kwocie 50.000 zł zastosowanie 
mają poniższe warunki: 
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1. Postanawia się, że w ramach niniejszej klauzuli Wykonawca odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie 
przewożonego mienia powstałe wskutek jednego lub wielu nagłych, niespodziewanych i niezależnych od woli 
Zamawiającego zdarzeń objętych zakresem ochrony w ramach Programu Ubezpieczenia; ochroną obejmuje się 
również szkody powstałe w trakcie operacji załadunkowych i wyładunkowych, w wyniku oraz w związku z wypadkiem 
komunikacyjnym, kradzieży, rabunku środka transportu. 
2. Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku mienia w miejscu nadania i kończy się z 
chwilą zakończenia wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie czynności 
załadunku/wyładunku ma miejsce w czasie nie dłuższym niż 12 godzin przed rozpoczęciem/po zakończeniu 
przewozu. 
3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych w trakcie transportów realizowanych na podstawie umów 
przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych realizowanych przez profesjonalnych 
przedsiębiorców. 
4. Ubezpieczeniu w ramach niniejszej klauzuli nie podlegają: 
1) pojazdy w czasie holowania, 
2) pojazdy podczas ruchu o własnym napędzie, 
3) urządzenia przytwierdzone trwale do pojazdów transportujących. 
5. Wykonawca nie odpowiada wyłącznie za szkody: 
1) polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych, w tym magnetycznych i 
optycznych, 
2) powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad ukrytych, bądź jego właściwości, 
3) spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nie przystosowanego do przewozu określonego 
rodzaju mienia, spowodowane złym stanem technicznym środka transportu, 
4) powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób 
dokonujących rozładunku i załadunku. 

 
Klauzula 72 godzin  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w ubezpieczonym 
mieniu wskutek ryzyk określonych w umowie ubezpieczenia, w ciągu następujących po sobie 72 godzin, uważane 
będą za pojedyncze zdarzenie szkodowe (albo pojedyncza szkoda w zależności do w danym przypadku jest 
korzystniejsze) w tym w odniesieniu do franszyz/udziałów własnych, określonych dla każdego z ryzyk. 
 
Klauzula stempla bankowego 
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że za dzień zapłaty składki lub raty składki uznany zostaje dzień złożenia 
przez Ubezpieczającego polecenia przelewu/datę stempla uwidocznionego na przelewie bankowym/pocztowym/datę 
przelewu elektronicznego przy założeniu, że na koncie Ubezpieczającego jest kwota pozwalająca na realizację 
zlecenia/przelewu na rzez zakładu ubezpieczeń najpóźniej w dniu wskazanym na polisie lub innym dokumencie 
ubezpieczeniowym lub płatniczym jako termin zapłaty. 
 
Klauzula definicji warto ści rzeczywistej:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przez pojęcie wartości rzeczywistej, wskazanej dla 
ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć i uznawać do wypłaty odszkodowania, wartość odtworzeniową (nową), 
zgodnie definicją tej wartości, ujętą w klauzuli (w ramach klauzuli dla mienia innego niż nieruchomości), 
pomniejszoną o faktyczne techniczne zużycie na dzień powstania szkody, nie większe jednak niż 60%. Klauzula 
dotyczy mienia ubezpieczanego wg tej wartości.   
 
Klauzula definicji warto ści ksi ęgowej brutto (pocz ątkow ą): 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przez pojęcie wartości księgowej brutto, wskazanej dla 
ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć i uznawać do wypłaty wartość początkową mienia (z VAT lub z częścią 
VAT – zależnie od dokonywanych odliczeń lub bez VAT- jeśli Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i w całości 
odlicza VAT), z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa, bez potrącenia zużycia 
technicznego czy amortyzacji. Tym samym Wykonawca uznaję tak przyjętą wartość wskazaną do ubezpieczenia w 
tym w dokumentach w ubezpieczenia i nie zastosuje zasady proporcji.  
 
Klauzula definicji warto ści odtworzeniowej (nowej) dla mienia innego ni ż nieruchomo ści:  
(w odniesieniu do mienia ubezpieczanego w tej wartości innego niż nieruchomości) 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przez pojęcie wartości odtworzeniowej ustalonej dla 
ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć i uznawać do wypłaty odszkodowania koszty, jakie zostaną poniesione 
w celu przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego tj.: 
- wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu, tego samego 
rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, w tym parametrach eksploatacyjnych oraz 
przy zachowaniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody/zdarzenia, powiększona 
o koszty transportu, demontażu i montażu, cła, bez potrącenia zużycia technicznego. Klauzula dotyczy mienia 
ubezpieczanego wg tej wartości, innego niż objętego klauzulą definicji wartości odtworzeniowej (nowej) dla 
nieruchomości. 
 
Klauzula definicji warto ści odtworzeniowej (nowej) dla nieruchomo ści:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przez pojęcie wartości odtworzeniowej ustalonej dla 
ubezpieczonych nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego, będzie się rozumieć i uznawać do wypłaty 
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odszkodowania koszty, jakie zostaną poniesione w celu przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego 
tj.: 

1. odbudowy/odtworzenia w tym samym miejscu lub uzgodnionym na terenie RP (na mocy klauzuli 
likwidacji środków trwałych oraz wartości ubezpieczenia) z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, 
konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów, 
powiększona o koszty transportu, budowy lub montażu, jak też cła, bez potrącenia jakiegokolwiek zużycia 
technicznego, za którą to wartość uznawać się będzie wartość mienia wyliczoną i przyjętą przez 
Zamawiającego, na podstawie przelicznika  3574,17 zł/m².  
Tym samym wartością każdego, ewentualnego odszkodowania dla tych nieruchomości, będzie tak ustalona 
wartość odtworzeniowa, odpowiadająca wartości wykazywanej każdorazowo w dokumencie 
ubezpieczeniowym potwierdzającym zawarcie i rozliczenie ubezpieczenia mienia, wystawianego dla 
Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy, z zastrzeżeniem, że całkowity koszt odtworzenia 
mienia nie przekroczy zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Zgodnie z tym Wykonawca nie będzie 
stosował wobec tych składników mienia zasady proporcji.  
2. Dla: nieruchomości oddanych do eksploatacji od roku 2018 wartość odbudowy/odtworzenia w tym 
samym miejscu lub uzgodnionym na terenie RP (na mocy klauzuli likwidacji środków trwałych oraz wartości 
ubezpieczenia) z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy 
zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów, powiększona o koszty transportu, budowy lub 
montażu, jak też cła, bez potrącenia jakiegokolwiek zużycia technicznego, za którą to wartość uznawać się 
będzie wartość mienia wyliczoną i przyjętą przez Zamawiającego, na podstawie warto ści wynikaj ących z 
dokumentów i kosztorysów wykonawczych dla danej nie ruchomo ści.  
Tym samym wartością każdego, ewentualnego odszkodowania dla tych nieruchomości, będzie tak ustalona 
wartość odtworzeniowa, odpowiadająca wartości wykazywanej każdorazowo w dokumencie 
ubezpieczeniowym potwierdzającym zawarcie i rozliczenie ubezpieczenia mienia, wystawianego dla 
Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami umowy, z zastrzeżeniem, że całkowity koszt odtworzenia 
mienia nie przekroczy zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Zgodnie z tym Wykonawca nie będzie 
stosował wobec tych składników mienia zasady proporcji. 

 
Klauzula ustalenia wypłaty odszkodowa ń: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca będzie wypłacał odszkodowania według 
następujących zasad:   

1) w ramach i do wysokości określonej w umowie ubezpieczenia sumy ubezpieczenia środków trwałych, 
odpowiadającej kosztom zakupu, odbudowy, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu, tego samego 
rodzaju, typu (lub najbardziej zbliżonego) oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, w 
tym parametrach eksploatacyjnych oraz przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, 
konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody/zdarzenia, powiększona o koszty transportu, 
demontażu i montażu, cła, bez potrącenia zużycia technicznego. Powyższy zapis nie dotyczy środków 
obrotowych (dla których odszkodowanie będzie ustalane według wartości nabycia lub wytworzenia), mienia 
ubezpieczonego w wartości rzeczywistej, szyb lub innych przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz 
nakładów adaptacyjnych/inwestycyjnych oraz szkód całkowitych w przypadku mienia ubezpieczonego w 
wartości księgowej brutto (dla których to szkód całkowitych graniczną kwotą jest suma ubezpieczenia 
przyjęta przez Zamawiającego w wartości księgowej brutto); jednocześnie ustala się że w przypadku 
podejmowania prac odtworzenia mienia przez dedykowanego przez Zamawiającego przedsiębiorcę 
zewnętrznego (m.in. przedsiębiorcę wybranego w wyniku postępowania opartego na ustawie PZP, lub 
współpracującego z Zamawiającym na mocy umowy o stałej współpracy) wysokość odszkodowania ustala 
się na podstawie kosztów (kosztorysów) wynikających z oferty przedsiębiorcy zewnętrznego; w przypadku 
gdy  prace odtworzeniowe są podejmowane siłami własnymi Zamawiającego wysokość odszkodowania 
ustala się na podstawie wewnętrznych cenników Zamawiającego; powyższe ma zastosowanie do 
wszystkich rodzajów ubezpieczonego mienia.   

2) Odszkodowanie będzie wypłacę bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego 
danego środka trwałego (w tym jego wiek), odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej zadeklarowanej do 
ubezpieczenia wysokości, tj. do wartości odtworzeniowej nowej dla mienia ubezpieczonego wg tej wartości 
lub księgowej brutto dla mienia ubezpieczanego wg tej wartości, lub wg wartości przyjęcia na stan dla 
mienia ubezpieczonego wg tej wartości, albo dla wartości nabycia lub wytworzenia dla środków obrotowych 
bez potrącenia jakiegokolwiek umorzenia księgowego i jakiegokolwiek zużycia technicznego, czy 
amortyzacji. Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie wg zadeklarowanej w umowie 
ubezpieczenia wartości również w przypadku nie odtworzenia (odbudowania) jakiegokolwiek środka 
trwałego/braku zakupu nowego środka w miejsce uszkodzonego. Jednocześnie postanawia się, że w innym 
przypadku, niż mówi zdanie poprzedzające, tj. w sytuacji, w której Zamawiający będzie chciał dokonać 
odtworzenia mienia, które uległo szkodzie, to będzie mógł tego dokonać w dowolnym miejscu na terenie RP 
wg własnego uznania, z zastrzeżeniem, że całkowity koszt otworzenia mienia nie przekroczy 
zadeklarowanej sumy ubezpieczenia, w tym także wg wartości wskazanej w umowie ubezpieczenia 

3) Odszkodowanie obejmować będzie również koszty wymiany nieuszkodzonych elementów maszyny lub 
urządzenia albo innego mienia, o ile ich zastąpienie ze względów konstrukcyjnych, dobrej praktyki 
inżynierskiej, zaleceń producenta jest niezbędne w celu przywrócenia maszyny lub urządzenia albo innego 
mienia do stanu funkcjonalności bezpośrednio sprzed dnia szkody. 
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4) Odszkodowanie obejmować będzie również koszty wynikające z konieczności demontażu, ponownego 
montażu, przebudowy, adaptacji nieuszkodzonych elementów w mieniu o ile poniesienie tych kosztów jest 
niezbędne do dokonania naprawy/wymiany/odbudowy elementów uszkodzonych w mieniu.  

5) W razie wykorzystania do likwidacji szkody/naprawy przez Zamawiającego posiadanych części zapasowych 
(tzw. zapasów magazynowych albo zapasów zaplecza) Wykonawca wypłaci odszkodowanie za 
wykorzystanie części w wysokości odpowiadającej kosztom zakupu nowych części do zaplecza 
technicznego, pod warunkiem, że zapasy te zostały uzupełnione. Jeżeli do likwidacji szkody zostanie 
wykorzystana część zapasowa, w której miejsce do zaplecza technicznego została następnie złożona część 
poddaną regeneracji lub naprawie po szkodzie, odszkodowanie będzie obejmowało także koszty 
regeneracji lub naprawy – odszkodowanie za taką część (wartość magazynowa powiększona o koszty 
regeneracji/naprawy) nie może jednak przekroczyć kosztów jakie należałoby ponieść na zakup lub 
wyprodukowanie  nowej części. 

6) Wykonawca pokryje także koszty napraw, których celem jest doraźne/tymczasowe przywrócenie mienia 
dotkniętego szkodą do eksploatacji/użytkowania, bez względu na to, czy koszty takie powiększają całkowity 
koszt naprawy odbudowy lub remontu przedmiotu ubezpieczenia. Taki przedmiot ubezpieczenia po 
przeprowadzeniu na nim powyższych prac będzie się uważało za naprawiony i sprawny, jednak przez czas 
nie dłuższy niż do momentu zakończenia naprawy docelowej (końcowej). Koszty naprawy, o której mowa w 
niniejszym punkcie, w części powiększającej całkowity koszt naprawy, odbudowy lub remontu przedmiotu 
ubezpieczenia, będą pokrywane przez Wykonawcę, o ile wcześniej wyraził on na to zgodę. 

7) Odszkodowanie będzie również obejmowało koszty wynikające z konieczności dostawania mienia po 
szkodzie do przepisów bezwzględnie obowiązujących w momencie dokonywania jego naprawy/odbudowy. 

8) Przy ustalaniu odszkodowania nie będzie miała zastosowania zasada proporcji do wszelkiego mienia  
ubezpieczanego w jakiejkolwiek wartości oraz systemie. 

Wszystkie koszty dodatkowe wskazane w niniejszej klauzuli (pkt 3, 4, 5, 6, 7 pokrywane są do sumy 
ubezpieczenia mienia, a w przypadku wyczerpania się sumy ubezpieczenia koszty pokrywane są do limitu 
łącznego ponad sumę ubezpieczenia 300 000 100 000 PLN). 

 
Klauzula likwidacji drobnych szkód:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że w przypadku szkód o wartości do 100 000 zł 20 000 zł ponad 
ustalony poziom franszyzy redukcyjnej/integralnej/udziału własnego, wskazanego w umowie ubezpieczenia, 
Zamawiający ma prawo samodzielnie likwidować szkodę bez konieczności uprzednich eksperta/likwidatora 
Wykonawcy, na podstawie: opisu zdarzenia, wykonanej samodzielnie dokumentacji zdjęciowej oraz faktury naprawy 
bądź kalkulacji kosztów (kosztorys naprawy), jeżeli szkodę naprawiono we własnym zakresie. 
 
Klauzula automatycznego doubezpieczenia zwi ększenia i rozliczenia/zmniejszenia mienia  
Uwaga: dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy; mienie 
ubezpieczone w systemie pierwszego ryzyka pozostaje objęte ochroną bez konieczności aktualizacji wartości tego 
danego rodzaju mienia w trakcie obowiązywania umowy, zaś granicą odpowiedzialności jest kwota limitu na 
pierwsze ryzyko wskazana dla danego rodzaju mienia).  
1. Automatycznemu doubezpieczeniu (automatycznej ochronie ubezpieczeniowej udzielanej przez Wykonawcę) 
podlega mienie aktualizowane na skutek zwiększania w drodze inwestycji, zakupione, wynajęte, dzierżawione lub 
użytkowane na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej, lub z innego tytułu, przejęte w użytkowanie, zarząd 
(trwały lub tymczasowy), bądź odebrane (w tym w drodze budowy, zakupów, zwiększeń, przejęć na gruncie 
postanowień statutowych lub ustawowych, jak też na mocy, których działa Zamawiający, a także wskutek: zmian 
wartości lub modernizacji, dokonania wyceny lub poniesienia inwestycji/nakładów itp.). Automatyczna ochrona 
ubezpieczeniowa dla ww. mienia rozpoczyna się z chwilą jego fizycznego lub faktycznego przejęcia przez 
Zamawiającego (w tym na jego stan) w trakcie trwania Umowy (w tym ochrona dotyczy także sytuacji, w których 
zwiększenie mienia, rozumiane jw. nastąpi z chwilą przejścia ryzyka na Zamawiającego związanego z tym mieniem), 
bez względu na wartość i inne czynniki, jak też bez konieczności wystawiania dodatkowych dokumentów 
potwierdzających istnienie ochrony ubezpieczeniowej, jak też bez konieczności zgłaszania Wykonawcy tych 
okoliczności lub zmian, z zachowaniem postanowień niniejszej klauzuli.  
2.  Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu doubezpieczenia (aktualizacji mienia) jest udzielana na powyższych zasadach 
bez naliczania dodatkowej składki niezależnie za poszczególne grupy mienia w przypadku, gdy wzrost mienia w 
poszczególnych grupach mienia ubezpieczonego na sumy stałe badana w terminie podanym w punkcie 5 klauzuli 
nie przekroczy 10% wartości początkowej po aktualizacji wartości mienia podawanej przez Zamawiającego w 
każdym okresie rozliczeniowym oddzielnie w trakcie obowiązywania Umowy.  
3. Rozliczenie składki z powyższego tytułu odbywać się będzie niezależnie za każdą grupę mienia po przekroczeniu 
limitu jw. po zakończeniu każdego rocznego okresu rozliczeniowego w terminie podanym w punkcie 5 klauzuli, 
natomiast składka będzie pobierana wg ½ stawki obowiązującej dla danej grupy mienia (zgodnie z formularzem 
cenowym) od różnicy 110% wartości początkowej, a wartości tej grupy mienia zgłoszonej w terminie wskazanym w 
punkcie 5 klauzuli. Natomiast w przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. 
wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości składników mienia poniżej wartości początkowej określonej w 
pierwszym i kolejnym okresie rozliczeniowym Umowy, Wykonawca dokona rozliczenia zwrotu składki odpowiednio 
na zasadach analogicznych określonych dla rozliczenia wzrostu wartości mienia.  
4. Wartość składki za automatyczne doubezpieczenie mienia oraz rozliczenie składki za zmniejszenie sum 
ubezpieczenia bilansuje się.  
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5. Terminy zgłaszania zakupów/odbiorów/inwestycji/przejęć oraz zbycia/likwidacji/obniżenia wartości, nie dalej niż na 
30 dni po zakończeniu każdego rocznego okresu rozliczeniowego wskazanego w umowie. 
6. Limit pojedynczej lokalizacji/pojedynczej nieruchomości, która podlega włączeniu w ramach klauzuli: 50 mln zł, co 
nie ma jednak wpływu na ilość takich lokalizacji. 
 
Klauzula ubezpieczenia mienia bez wzgl ędu na wiek:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w ramach ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, ochroną 
ubezpieczeniową objęte jest wszelkie mienie, w zakresie wszystkich ryzyk, bez względu na wiek, zużycie techniczne, 
stopień umorzenia księgowego czy inne tego typu parametry i czynniki.  
 
Klauzula dodatkowej sumy ubezpieczenia (suma prewen cyjna) 
Na mocy niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową obejmuje się dodatkową sumę 
ubezpieczenia tzw. prewencyjną, którą rozdziela się na sumy ubezpieczenia mienia Zamawiającego, dla których 
wystąpiło niedoubezpieczenie, lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest niewystarczająca na pokrycie 
powstałej szkody, m.in. z powodu poniesienia kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem rozmiaru 
szkody. Ponadto klauzula ma służyć do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z 
niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy 
stałe lub pokryciu wysokości powstałej szkody, w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika 
majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie 
kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego. Klauzula nie dotyczy limitów określonych na pierwsze ryzyko. Limit 
odpowiedzialności: 2 000 000 zł  na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 
 
Klauzula likwidacji drobnych szkód  
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 5 000 
zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, 
do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:  
- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej 
prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania 
szkody, szacunkową wartość szkody)  
- wykazu uszkodzonego mienia,  
- dokumentacji fotograficznej.  
Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do 
Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:  
- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), 
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.  
Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku 
zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub 
częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się 
iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu 
wartości 5 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody 
 
Klauzula kosztów rzeczoznawców:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: 
1/ Wykonawca będzie zobowiązany pokryć do ustalonego limitu poniesione przez Ubezpieczającego konieczne, 
uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców i wszystkich innych ekspertów, specjalistów itp., 
związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody, a także przyczyn i okoliczności jej powstania (z wyłączeniem 
jednakże kosztów poniesionych na wyliczenie i przygotowania roszczenia).     
2/ Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany pokryć do ustalonego limitu, wszelkie uzasadnione i udokumentowane 
koszty i opłaty ekspertów/rzeczoznawców lub innych specjalistów, związane z przygotowaniem dokumentacji 
projektowej, konstrukcyjnej i wykonawczej, niezbędnej do przywrócenia mienia do stanu sprzed dnia szkody, 
poniesione przez Zamawiającego w związku ze zrealizowaniem się zdarzenia szkodowego objętego ochroną 
ubezpieczeniową.  
Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że w/w 
koszty nie będą przekraczały normalnie obowiązujących stawek rynkowych.  
Uwaga: klauzula stanowi dodatkowy limit i rozszerzenie specjalne ponad koszty pokrywane przez Wykonawcę, 
standardowo w ramach likwidacji szkody w ramach OWU. 
 
Klauzula aktów terroryzmu: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody 
powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji 
ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi następstwem aktów terroryzmu. 
Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie 
ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, 
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych, itp. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia: 1.000.000 zł. Franszyza 
redukcyjna w ka żdej szkodzie: 5% warto ści szkody. 
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Zamawiający jednocześnie potwierdza, iż intencją Zamawiającego w ramach ww. klauzuli aktów terroryzmu, nie jest 
objęcie ataków tetrystycznych powodujących szkody wynikające z zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, 
nuklearnego lub radioaktywnego. 
 
Klauzula - Ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek 
strajku, zwolnień grupowych lub rozruchów i zamieszek społecznych, za które uważa się szkody pośrednio lub  
bezpośrednio spowodowane przez: 
1/ działanie jakiejkolwiek osoby wspólnie z innymi w zakłóceniu porządku publicznego (niezależnie od związku ze 
strajkiem lub lokautem), 
2/ działanie jakiejkolwiek legalnie ustanowionej władzy, zmierzające do stłumienia zakłóceń porządku publicznego 
lub zminimalizowania ich skutków,  
3/ umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika, mające na celu wspomożenie strajku lub 
przeciwstawianie  się lokautowi, 
4/ działanie jakiejkolwiek legalnie ustanowionej władzy zapobiegające lub zmierzające do zapobieżenia takim aktom 
lub zminimalizowaniu ich skutków. 
Przez strajk rozumie się pojęcie określone w przepisach ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, przy czym wszelkie ograniczenia procentowe lub liczbowe wobec ilości osób biorących udział w strajku 
określone w OWU Wykonawcy, nie maja zastosowania. 
Wyłączenia specjalne: zakres ubezpieczenia niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód: 
1/ powstałych wskutek trwałego lub czasowego zajęcia w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez jakąkolwiek legalną 
władzę,  
Ponadto klauzula nie obejmuje szkód powstałych wskutek lub mających pośredni lub bezpośredni związek z 
następującymi zdarzeniami: 
2/ wojna, inwazja, działanie nieprzyjacielskie, działania wojenne (niezależnie od tego czy wojna została 
wypowiedziana, czy nie), wojna domowa, 
3/ bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstania zbrojnego, rebelii, rewolucji, 
działania władzy wojskowej lub uzurpowanej,  
4/ działanie osób w imieniu lub w związku z jakąkolwiek organizacją mającą na celu obalenie rządu, albo używającą 
w tym celu aktów terroru lub przemocy.  
Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. 
Franszyza redukcyjna: 5% warto ści szkody 
 
Klauzula płatno ści składki oraz daty wpływu: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu jakiejkolwiek 
szkody, Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania składki jeszcze nie wymaganej. 
Ponadto ustala się, że za datę opłaty składki przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 
Klauzula akceptacji aktualnego stanu zabezpiecze ń przeciwpo żarowych i przeciwkradzie żowych: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Wykonawca uznaje zabezpieczenia przeciwpożarowe 
istniejące u Zamawiającego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  
W zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku Wykonawca uznaje za wystarczające do udzielenia 
ochrony i wypłaty odszkodowania zabezpieczenie: 
a) drzwi zewnętrznych co najmniej jednym z poniższym zabezpieczeń tj. : 
- jednym zamkiem jednozastawkowym lub kłódką albo 
- jednym zamkiem atestowanym, lub 
b) Natomiast w przypadku zabezpieczenia okien, Wykonawca uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich 
otworów okiennych oknami powszechnie stosowanymi, w należytym stanie technicznym i nie będzie uzależniał 
wypłaty odszkodowania od spełnienia wymogów specjalnych, np. szyb wielowarstwowych, wzmocnionych itp. Przy 
czym powyższe dotyczy jedynie obiektów (budynków lub budowli), w których zastosowanie w/w zabezpieczeń jest 
możliwe. 
W pozostałych przypadkach, Wykonawca uznaje za wystarczające zastosowanie istniejących zabezpieczeń, w tym 
dotyczy to także transportu wartości pieniężnych. 
 
Klauzula uderzenia pojazdu własnego 
Na podstawie niniejszej klauzuli ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane uderzeniem pojazdu używanym 
przez Zamawiającego lub przez osoby, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 
 
Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, iż w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie składników 
majątkowych Zamawiającego (w tym cesji na bank), ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest kontynuowana 
na dotychczasowych warunkach. Ponadto zgoda Wykonawcy na takie przewłaszczenie – w żadnym razie nie jest 
wymagana.  
 
Klauzula zgłaszania szkód:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie, winno nastąpić 
niezwłocznie po dowiedzeniu się o jej zajściu, ujawnieniu się lub okolicznościach jej powstania jednak nie później niż 
14 dni roboczych od jej powstania lub uzyskania o niej wiadomości, chyba, że OWU Wykonawcy przewidują dłuższy 
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termin. Niedopełnienie tego obowiązku nie będzie miało żadnych konsekwencji dla Zamawiającego, jeśli nie 
zgłoszenie szkody w tym terminie nie będzie miało wpływu, na ustalenie  okoliczności powstania szkody. 
 
Klauzula niezwłocznej likwidacji:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przypadku szkody powstałej na przedmiocie ubezpieczenia 
(dotyczy: sprzętu elektronicznego lub maszyn specjalistycznych/ technicznych), którego zastąpienie/przywrócenie do 
pracy jest niezbędne do normalnego funkcjonowania działalności Zamawiającego (w ciągu doby, tj. 24h), 
Zamawiający po zawiadomieniu Wykonawcy o w/w szkodzie może przystąpić natychmiast do naprawy szkody, 
sporządzając: dokumentację zdjęciową, stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia, rozmiary szkody, sposób 
naprawy oraz wyliczenie wartości szkody. Podstawą likwidacji szkody będzie kosztorys naprawy lub faktura. W 
przypadku szkody powstałej na przedmiocie jw., którego zastąpienie/przywrócenie do pracy nie jest niezbędne do 
normalnego funkcjonowania działalności Zamawiającego (w ciągu doby, tj. 24h), Zamawiający po zawiadomieniu 
Wykonawcy o w/w szkodzie może przystąpić natychmiast do naprawy szkody na zasadach określonych powyżej, 
jedynie w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty 
otrzymania zgłoszenia szkody. Wypłata odszkodowania następuje w oparciu o oświadczenia Zamawiającego, co do 
okoliczności szkody oraz innych przedstawionych dokumentów, takich jak: rachunek strat, protokołów, opinii itp. Na 
Zamawiającym ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji fotograficznej bezpośrednio po szkodzie oraz 
zachowanie uszkodzonych części do dyspozycji 
 
Klauzula ubezpieczenia wszelkiego rodzaju mediów:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jeżeli w OWU zawarte są jakiekolwiek ograniczenia lub 
wyłączenia dotyczące szkód we wszelkiego rodzaju mediach tj. m.in. instalacjach i liniach energetycznych i/lub 
telekomunikacyjnych (także napowietrznych), w tym wszelkiego rodzaju kablach, słupach, masztach, różnego typu 
stacjach elektroenergetycznych i transformatorowych oraz innych budowlach pomocniczych, rurach wodociągowych 
i kanalizacyjnych, licznikach wody i/lub wymiennikach ciepła, węzłach, systemach ściekowych, gazociągowych lub 
dostarczających parę wodną, innego rodzaju ciecze lub czynnikach chłodniczych oraz innych zbliżonych lub 
podobnych systemach lub urządzeniach czy instalacjach wraz z ich pełnym oprzyrządowaniem (znajdujących się 
pod ziemią lub nad), za które Zamawiający jest lub może być odpowiedzialny, zlokalizowane w ramach 
ubezpieczonej lokalizacji w promieniu max 500 metrów od tej lokalizacji, lub odrębnie/niezależnie/samodzielnie 
od/względem takiej lokalizacji, Wykonawca będzie ponosił za nie odpowiedzialność w ramach przyjętych sum 
ubezpieczenia, pod warunkiem uwzględnienia tego mienia w sumach ubezpieczenia.  
 
Klauzula ubezpieczenia szkód w aktach i dokumentach : 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku istnienia takich wyłączeń w OWU, Wykonawca 
obejmuje ochroną także szkody we wszelkiego rodzaju aktach i dokumentach, planach i projektach, itp., w tym 
związane z ich zniszczeniem, zagubieniem, lub uszkodzeniem, w tym objęte są koszty robocizny poniesione na takie 
odtworzenie z włączeniem badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników. Wykonawca pokrywa również koszty 
związane z oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem dokumentacji, itp. Za dokument uważa się również 
elektroniczną wersją dokumentu umieszczoną na nośniku magnetycznym lub optycznym itp.  
Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 
 
Klauzula rezygnacji z regresu: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca zrzeka się wszystkich roszczeń w stosunku do 
wszystkich ubezpieczeń wobec Zamawiającego (w tym jego pracowników, którzy wyrządzili szkodę umyślnie, w 
wyniku rażącego niedbalstwa).  
 
Klauzula ubezpieczenia mienia bez wzgl ędu na wiek:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w ramach ubezpieczenia poszczególnych ryzyk, ochroną 
ubezpieczeniową objęte jest wszelkie mienie, w zakresie wszystkich ryzyk, bez względu na wiek, zużycie techniczne, 
stopień umorzenia księgowego czy inne tego typu parametry i czynniki.  
 
Klauzula ubezpieczenia mienia niezale żnie od miejsca usytuowania:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za mienie 
znajdujące się pod ziemią w zakresie zgodnym z zakresem ubezpieczenia, wynikającym z zawartej umowy/polisy lub 
jakimkolwiek innym dokumencie ubezpieczenia, pod warunkiem uwzględnienia takiego mienia w sumach 
ubezpieczenia.  
 
Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpiecze nia:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że wszystkie sumy ubezpieczenia (dotyczy ubezpieczenia w 
systemie sum stałych) w zakresie zawartych umów ubezpieczenia będą automatycznie odtwarzane bez dodatkowej 
składki w następstwie szkód lub strat poniesionych przez Zamawiającego. Na potrzeby niniejszej klauzuli przyjmuje 
się, że dniem odtworzenia sumy ubezpieczenia będzie pierwszy dzień, następujący po dniu wystąpienia zdarzenia 
szkodowego.  
 
Klauzula prac budowlano-monta żowych: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia 
przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za wskazane poniżej ryzyka, 
zastrzega się, że ochroną ubezpieczeniową objęte będą zdarzenia wynikłe przez, w związku oraz podczas 
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wykonywania: prac ziemnych, prac przygotowawczych, prac remontowych, wszelkiego rodzaju prac budowlano – 
montażowych oraz związane z tymi pracami próby i testy w tym budowa, przebudowa, remont, rozbiórka, 
konserwacja itp. Niniejsze postanowienie dotyczy także prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie 
pozwolenia na budowę.  
Dla mienia (tej części) mienia będącego przedmiotem prac (bezpośrednio czyli przyjmujemy najmniejszą dającą się 
wyodrębnić część) oraz mienia przeznaczonego do ww. prac - ochrona obowiązuje do limitu 500 000 zł, na każdy 
pojedynczy kontrakt i dotyczy wartości prac kontraktowych, do wysokości której prace są kwalifikowane jako „drobne 
prace budowlano-montażowe”. 
Dla pozostałego mienia istniejącego w chwili rozpoczęcia ww. prac/robót i zgłoszonego do ubezpieczenia, w tym 
mienia, na którym wykonywane są ww. prace/roboty oraz mienia otaczającego przedmiot prowadzenia ww. 
prac/robót – ochrona obowiązuje do pełnych sum ubezpieczenia.  
W przypadku braku istnienia takich ograniczeń w OWU Wykonawcy (dla prac wymagających lub nie wymagających 
pozwolenia na budowę), ochrona obowiązuje w pełnym zakresie niniejszej klauzuli tj. bez ograniczeń limitowych, do 
pełnych sum ubezpieczenia. 
 
Klauzula usuni ęcia/uprz ątni ęcia pozostało ści po szkodzie, w tym rumowiska:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i 
uzasadnione koszty dodatkowe poniesione przez Zamawiającego w związku z uprzątnięciem pozostałości po 
szkodzie, wszelkiego rumowiska itp. pozostałości, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do 
użytku, ich wywozem/transportem, składowaniem, złomowaniem lub utylizacją, a także koszty związane z 
zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia, wzmocnieniem, oszalowaniem itp.; dodatkowo ochrona obejmuje również 
koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie 
będą potrzebne w celu przeprowadzenia naprawy/wymiany mienia dotkniętego szkodą. Limit odpowiedzialności: 
20% warto ści szkody , nie więcej niż 500 000 zł. 300 000 zł 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 
gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia. 
 
Klauzula ochrony dla mienia nieprzygotowanego do pr acy:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana, mimo, że 
Zamawiający nie przystosował środka trwałego do pracy (np. mienie nie zostało rozpakowane, podłączone, 
zmontowane, zamontowane, włączone do eksploatacji itp.). Ochroną objęte są również środki trwałe, które przez 
dłuższy okres znajdują się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie zostały jeszcze uruchomione/nie są 
eksploatowane. 
 
Klauzula interpretacji:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że wszystkie postanowienia i klauzule zawarte w niniejszym 
Programie Ubezpieczeniowym (OPZ), zmieniające treść ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej OWU), będą miały 
zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim zmieniają postanowienia tych OWU - na korzyść Zamawiającego (w tym 
dotyczy to także limitów odpowiedzialności). Jednocześnie postanawia się, że wszystkie zapisy OWU, którą będą 
budziły wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, na jakimkolwiek etapie trwania umowy ubezpieczenia, to we 
wszystkich takich przypadkach, będą one interpretowane na korzyść Zamawiającego.  
 
Klauzula ubezpieczenia sprz ętu przeno śnego (w tym telefonów komórkowych): 
Na podstawie poniższej klauzuli, ustala się, że Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w 
elektronicznym sprzęcie przenośnym (w tym również w telefonach komórkowych oraz innym sprzęcie objętym 
ochroną w ramach tego rodzaju mienia mającego charakter mobilny) użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia 
określonym w umowie ubezpieczenia. 
W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Wykonawca odpowiada, gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja), 

- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i /jeżeli 
pojazd posiada/ włączony został sprawnie działający system alarmowy/, 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku. 

- Ochrona ubezpieczeniowa trwa całą dobę bez obowiązku pozostawiania pojazdu na parkingu strzeżonym. 
Zakres terytorialny ochrony – cały świat. 
 
Klauzula pełnej ochrony dla budowli:  
Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) lub zapisy umowy ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści 
ograniczenie w całości lub w części, odpowiedzialności Wykonawcy za szkody dotyczące różnego rodzaju budowli 
np.  
- ogrodzeń i bram zewnętrznych lub wewnętrznych, itp.  
- chodników i dróg, itp., 
- altanek śmietnikowych,  
- placów zabaw wraz z wyposażeniem,  
- boiska, kosze, place, parkingi itp.  
- inne obiekty tzw. małej architektury, 
 - i innych,  
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niniejszym zastrzega się, że Wykonawca będzie ponosił za nie odpowiedzialność, o ile zostały zgłoszone do 
ubezpieczenia, bez ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.  
 
Klauzula rodzaju mienia: 
Na mocy niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że dla mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym (jak np. 
dzieła sztuki, eksponaty, księgozbiór, muzealia itp.) odszkodowanie obejmować będzie koszty naprawy, reprodukcji 
lub odkupienia dzieł o tej samej, a jeśli będzie to niemożliwe – o podobnej tematyce. Tak rozumianą wartość, na 
potrzeby niniejszego OPZ-WZU, nazywać będziemy wartością wyceny. Ponadto postanawia się, że w przypadku 
ubezpieczenia mienia będącego zabytkiem w jakiejkolwiek wartości ubezpieczeniowej, tj. odtworzeniowej, 
rzeczywistej, księgowej brutto, wyceny, nie będą miały zastosowania jakiekolwiek zapisy umowy lub ogólnych 
warunków Wykonawcy, ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie tego rodzaju 
mienia. Równocześnie postanawia się, że przedmiotowa klauzula nie oznacza objęcia ubezpieczeniem takiego 
rodzaju mienia Zamawiającego w wartości zabytkowej, a jedynie fakt, że nie wyłącza się z ubezpieczenia takiego 
rodzaju mienia. 
 
Klauzula szczególnego ubezpieczenia sprz ętu elektronicznego: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że zakresem ochrony zgodnym z umową ubezpieczenia objęty jest 
sprzęt elektroniczny, niezgłoszony do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, a zgłoszony do 
ubezpieczenia w zakresie innego zakresu ubezpieczeniowego np. mienie od zdarzeń losowych.  
 
Klauzula ubezpieczenia sprz ętu elektronicznego zakupionego w promocji 
Przyjęta suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego (w tym telefonów komórkowych, tabletów, modemów, 
etc.), stanowi wartość nową odtworzeniową i w przypadku szkody odpowiedzialność Wykonawcy będzie do tej 
wartości, nawet jeżeli mienie to zostało zakupione w promocji (polegającej np. na zakupie sprzętu za 1 zł). 
 
Klauzula ubezpieczenia sprz ętu elektronicznego na stałe zamontowanego w pojazda ch samochodowych, w 
tym: 
1. Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w 
pojazdach mechanicznych, przy czym w przypadku kradzieży z włamaniem z pojazdu Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność pod warunkiem, że: 
- pojazd posiada twardy dach (jednolita, sztywna konstrukcja), 
- pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i – jeżeli ma zainstalowany - włączony został 
system alarmowy,  
- sprzęt, zgodnie z zaleceniami producenta, jest właściwie zamocowany, 
-  godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00 pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu 
Ochrona ubezpieczeniowa trwa przez całą dobę bez obowiązku pozostawienia pojazdu na parkingu strzeżonym. 
2. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
- powstałe wskutek wypadku środka transportu, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym 
pojazdu należącego do Ubezpieczającego, 
- objęte ubezpieczeniem Auto Casco pojazdu albo obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdu 
mechanicznego. 
 
Klauzula kosztów odtworzenia mienia po szkodzie wsk utek inflacji: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wzrost kosztów 
odtworzenia mienia po szkodzie, związany wyłącznie ze wzrostem inflacyjnym w okresie odtwarzania szkody, 
zgodnie ze wskaźnikiem inflacyjnym opublikowanym przez GUS, maksymalnie jednak do 10% w skali roku. 
 
 
Ad. III. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej ogólnej Zamawiaj ącego  
 
1.  Przedmiot i zakres ubezpieczenia, sumy gwarancy jne i limity odpowiedzialno ści: 
1.1. Suma gwarancyjna: 2 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. 
1.2.Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego w reżimie deliktowym, kontraktowym oraz 
przy zbiegu tych reżimów za szkody wyrządzone osobom/podmiotom trzecim (gdzie za szkodę należy zawsze 
rozumieć szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe i ich następstwa) spowodowane nieumyślnie w 
tym wskutek rażącego niedbalstwa z tytułu: posiadania, użytkowania, administrowania/zarządzania lub posiadania 
na ryzyku w zakresie jakiegokolwiek tytułu prawnego lub aktu prawnego: jakiegokolwiek mienia (ruchomego lub 
nieruchomego w tym zieleni, niezależnie od jego stanu) i/lub prowadzenia działalności, (jaka jest lub może być 
wykonywana przez Zamawiającego w ramach Gminy Otwock jak i wszystkich jednostek organizacyjnych tworzących 
Zamawiającego w tym zadań zleconych, za które istnieje odpowiedzialność solidarna, w granicach i na podstawie 
wszelkich aktów prawnych (w tym wewnętrznych jak np. uchwał, zarządzeń, statusu Miasta) na gruncie, których 
został powołany i działa Zamawiający, obejmujące władzę publiczną tj. w szczególności: 
- odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności z art. 417 oraz 4171; 

- odpowiedzialność wynikająca z zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2019 poz. 506.), ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481), 
ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. 2018 poz. 1454), ustawie z 
dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 poz. 
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1437), ustawie prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz.U. 2018 poz. 2268), Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507) 
- odpowiedzialność wynikająca z realizacji zadań własnych Gminy oraz zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej nałożonych odrębnymi ustawami albo realizacji na podstawie porozumień zawieranych z organami tej 
administracji, a także w trakcie realizacji tych zadań przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym gospodarowanie 
zasobami nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Otwock realizowana przez Prezydenta Miasta Otwocka, 
wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. 
- odpowiedzialność wynikająca z realizacji zadań Straży Miejskiej – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach 
Gminnych (Dz.U. 2019 poz. 1795) wraz ze szkodami wynikającymi z realizacji zadań nałożonymi innymi przepisami 
prawnymi regulującymi zakres działalności Straży Miejskiej w tym także na mocy Uchwał i zarządzeń Rady Miejskiej 
oraz Prezydenta Miasta Otwock regulującymi dodatkowo ich funkcjonowanie,  
- odpowiedzialność wynikające z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. 
poz 736, 1169) w związku ze szkodami wyrządzonymi przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych jak również 
szkody odniesione przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
- odpowiedzialność wynikająca z wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz Zamawiającego przy 
wykonywaniu pracy na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 roku (Dz.U. 2010 nr 98 poz. 
634) w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 
użyteczna,  
- odpowiedzialność wynikająca z tytułu wykonywania wszelkiego rodzaju czynności zarządcy nieruchomości oraz 
związane i wynikającego z zarządzania mieniem, w tym zwłaszcza na postawie i zgodnie z Ustawą z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204) 
- odpowiedzialność wynikająca z charakteru działalności Urzędu i poszczególnych jednostek organizacyjnych 
tworzących Zamawiającego (a objętych niniejszym postępowaniem), bez szczegółowego wskazywania obszarów, w 
których taka odpowiedzialność może zachodzić lub być przypisana tj.: 
 
1.3. Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum 
emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum 
cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne 
postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się 
odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową Zamawiającego z tytułu prowadzenia działalności, określonej 
powyżej jak też z tytułu zarządzania lub administrowania tym mieniem, wynajmowania tego mienia w celach 
mieszkalnych, kwaterunkowych, hotelowych, komunalnych lub użytkowania na potrzeby jakiejkolwiek działalności 
gospodarczej lub innej, itp. (w tym odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej  za tzw. OC najemcy nieruchomości lub 
ruchomości niezależnie od istniejącego stosunku prawnego z zastrzeżeniem braku obowiązywania wyłączenia w 
OWU Wykonawcy dla ruchomości, w tym zwłaszcza sprzętu elektronicznego i komputerowego) w tym ochrona dla 
mienia, które pozostaje na ryzyku Zamawiającego, w zakresie i z tytułu przepisów prawa lub umów albo innych 
dokumentów, bez możliwości ograniczenia odpowiedzialności względem mienia o charakterze zabytkowym lub 
unikatowym, itp., jak też względem osób bliskich Zamawiającemu oraz wyrządzone Podwykonawcom przez 
Zamawiającego; ponadto włączona jest odpowiedzialność za działania lub zaniechania w zakresie gospodarowania 
wodami i urządzeniami wodnymi i hydrotechnicznymi jak również z tytułu naruszenia stosunków wodnych w wyniku 
realizacji uprawnień niezgonych z treścią pozwolenia wodnoprawnego, z tytułu zwierząt, w tym zwierząt bezpańskich 
lub wykorzystywanych do realizacji celów poszczególnych jednostek Zamawiającego oraz w szczególności za: 

 
a) szkody powstałe we wszelkiego rodzaju kablach, instalacjach i innych urządzeniach podziemnych i naziemnych, 
w tym powstałych podczas wykonywanych prac lub usług, w tym występowania Zamawiającego w roli Inwestora, 
sprawowania nadzoru architektonicznego i budowlanego (ubezpieczenie dobrowolne) jak też z tytułu prowadzenia 
wszelkich prac konserwacyjnych, modernizacyjnych, budowlanych, montażowych, remontowych, naprawczych, 
remontów budowlanych, ziemnych, przygotowawczych itp. w tym przy użyciu młotów pneumatycznych, kafarów itp. 
jak też z tytułu osiadania lub osuwania się ziemi (o ile odpowiedzialność za te czynniki będzie można przypisać 
Zamawiającemu) itp., wykonywanych przez ekipy obce oraz własne, w tym na zlecenie Zamawiającego – dotyczące 
mienia i terenu, za który odpowiada, które jest na jego ryzyku lub którym zarządza, użytkuje, dzierżawi, itp. na 
podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych Zamawiający – do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia, 
 
b) szkody powstałe wskutek zalania przez wody stojące lub płynące lub z tytułu wydostania się wody i innych cieczy 
z jakichkolwiek systemów i instalacji wodno – kanalizacyjnych lub jakichkolwiek innych urządzeń i instalacji oraz z 
tytułu cofania się wody, ścieków lub innych cieczy z tych systemów/urządzeń i instalacji wodno – kanalizacyjnych lub 
jakichkolwiek innych instalacji oraz wskutek jakichkolwiek zalań spowodowanych nieszczelnościami dachu, rynien, 
stolarki okiennej lub drzwiowej, złącz płyt budynków/budowli lub z tytułu awarii jakichkolwiek systemów lub instalacji 
– limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia, 
 
c) szkody wynikające z awarii (w tym przepięć) działania, eksploatacji/użytkowania bądź uszkodzenia urządzeń i 
jakichkolwiek instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, 
energetycznych, itp. – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie 
ubezpieczenia, 
 
d) szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych, w szczególności poprzez zaprószenie 
lub przeniesienie ognia oraz szkody powstałe podczas usuwania szkód losowych w posiadanym mieniu, itp.– limit 
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia, 
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e) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za pojazdy wolnobieżne (w tym rolnicze, budowlane, ogrodnicze, itp.) 
oraz inne niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu 
mechanicznego; ochroną objęte są również szkody wyrządzone przez wszystkie pojazdy, które to szkody nie są 
objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na 
postawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych) - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie 
wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia, 
 
f) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody wyrządzone przez pracowników Zamawiającego (w tym 
zwłaszcza nauczycieli, opiekunów, członków ochotniczej straży pożarnej, w tym w szczególności nie będą dotyczyły 
żadne ograniczenia OWU względem szkód w związku z udzielaniem pierwszej pomocy, w związku z akcjami 
ratunkowo-gaśniczymi oraz podczas podróży służbowych na terenie świata z wyjątkiem: USA, Kanady, Australii, 
Nowej Zelandii i ich terytoriów. Ochroną obejmuje się również szkody, których sprawcami są podopieczni w trakcie 
sprawowania nad nimi opieki przez pracowników Zamawiającego oraz szkody wyrządzone przez wolontariuszy, 
praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane 
orzeczeniem sądu w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznie użytecznych Limit 
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia, 
 
g) Odpowiedzialność cywilna dla mienia przechowywanego, kontrolowanego lub chronionego przez Zamawiającego, 
w tym szatni schowków na basenie, z jednoczesnym włączeniem odpowiedzialności utrzymujących hotele i podobne 
zakłady a także internaty, bursy i inne ośrodki w zakresie działalności Zamawiającego (tj. ochrona obejmuje 
odpowiedzialność w rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, jak też w mieniu: w przechowaniu) - limit 
odpowiedzialności dla całego zakresu przewidzianego niniejszym włączeniem: 100.000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki w okresie ubezpieczenia, z tym, że dla mienia znajdującego się w szatniach lub innych pomieszczeniach 
obowiązuje sublimit: 10.000 zł na jedno i 50.000 zł na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. W razie braku 
dozoru tych szatni lub innych pomieszczeń obowiązuje sublimit w wysokości: 1.000 zł na jedno i 10.000 zł  
 
h) Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców oraz dalszych podwykonawców, z zachowaniem prawa do regresu 
– działających w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jak też wyrządzone podwykonawcom przez Zamawiającego – 
limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w okresie ubezpieczenia, 
 
i) Odpowiedzialność cywilna pracodawcy bez ograniczania obowiązującego triggera czasowej odpowiedzialności 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie wypadki: 500 000 zł - w tym szkody wyrządzone w mieniu pracowników 
w tym zwłaszcza w pojazdach, z wyłączeniem ryzyka kradzieży dla tychże pojazdów Limit odpowiedzialności 
100 000 zł; 
Jeżeli szkoda rzeczowa, bądź osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze stosunkiem pracy (np. 
jako użytkownikowi infrastruktury Zamawiającego, korzystającemu z usług Zamawiającego), pracownik ten 
traktowany jest na zasadach ogólnych – jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji z 
podstawowego zakresu ochrony;  
 
j) Odpowiedzialność cywilna za Czyste straty finansowe (majątkowe) – odpowiedzialność cywilna za szkody 
finansowe (majątkowe) wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności objętej ubezpieczeniem i zakresu 
ochrony, objętego niniejszym Programem Ubezpieczeniowym w tym w szczególności z tytułu kształtowania ładu 
przestrzennego, wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonaniu władzy 
publicznej, wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wywłaszczania 
nieruchomości. 
Na podstawie niniejszej klauzuli strony uzgodniły rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną 
za czyste straty finansowe (reżim deliktowy i kontraktowy). Ochroną objęte są również czyste straty finansowe 
poniesione przez osoby trzecie wskutek nagłego i niespodziewanego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub wskutek prowadzonej akcji ratunkowej w okolicznościach takiego 
zagrożenia.  
Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 300.000,00 zł 
Limit wspólny z zakresem Ad. IV .  
 
k) Odpowiedzialność cywilna wzajemna tj. za szkody powstałe z tytułu roszczeń między jednostkami objętymi 
ubezpieczeniem – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej  
 
l) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za produkt oraz za wadliwe wykonanie robót i usług w zakresie 
zgodnym z kodeksem cywilnym i innymi przepisami prawa w tym: żywność (w tym szczególnie związane np. z 
prowadzeniem stołówek oraz jadłodajni w jednostkach oświatowych itp.).jak też: energia, gaz, woda tj z tytułu 
dostarczania energii elektrycznej, gazu, posiadania: kotłowni, kotłów dwufunkcyjnych/pieców c.o., z tytułu 
zaopatrzenia zbiorowego w wodę oraz odprowadzania ścieków, w tym wszelkich działań interwencyjnych i 
awaryjnych w tym zakresie. Limit odpowiedzialności do sumy gwarancyjnej. 
 
m) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za szkody w środowisku naturalnym – odpowiedzialność za szkody 
powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody i gruntu, a także wszelkie 
koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń, obejmujące co najmniej: 
*  szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio  z wyżej wymienionych form przedostania się substancji 
niebezpiecznych, 
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* szkody i koszty wynikające z usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia z substancji zanieczyszczających poniesione 
przez osoby trzecie, 
– limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 500 000 zł 

n) Odpowiedzialność cywilna z tytułu organizacji lub współorganizacji imprez o charakterze edukacyjnym, 
artystycznym, kulturalnym i/lub sportowym (w tym m.in. szkoleń, konferencji, spotkań, targów, wystaw, itp., jak 
również wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych lub sportowych, w tym koncerty, festiwale spektakle, dożynki, 
Sylwester itp.) w lokalizacjach/terenie (własnych lub obcych) i na terenie będącym na ryzyku Zamawiającego 
zgodnie z zakresem przewidzianym Programem. Odpowiedzialność Zamawiającego w roli Gospodarza, 
Organizatora, Patrona lub Współorganizatora wszelkiego rodzaju imprez z wyłączeniem jedynie imprez masowych 
podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC – do sumy gwarancyjnej. 
W ramach powyższego zakresu ochrona dotyczy także potencjalnego użycia fajerwerków, petard, sztucznych ogni 
lub innych materiałów pirotechnicznych. Ochrona z powyższego włączenia nie ogranicza także odpowiedzialności 
względem wykonawców, służb porządkowych, zawodników, osób funkcyjnych i innych osób niebędących 
uczestnikami danej imprezy, z zastrzeżeniem, że w zakresie wykorzystywania materiałów pirotechnicznych 
zatrudniony zostaje profesjonalny podmiot. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 500 000 zł na 
jeden i wszystkie wypadki.  
 
o) Odpowiedzialność cywilna za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, w tym HIV, HBS, WZW oraz 
gronkowca złocistego – do sumy gwarancyjnej; limit 1 000 000 zł na jeden i wszystkie wypadki,  
 
p) Odpowiedzialność cywilna za winę umyślną Zamawiającego z wyłączeniem jedynie ochrony z tego tytułu dla jego 
reprezentantów, przez których rozumie się wyłącznie: Prezydenta Miasta Otwock Tym samym za wszystkie 
pozostałe osoby Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej.  

r) Odpowiedzialność cywilna za szkody w mieniu (w tym pojazdach mechanicznych) przekazanym, z tytułu obróbki, 
naprawy, czyszczenia lub wykonywania itp. czynności, w ramach ewentualnych usług prowadzonych przez 
Zamawiającego (w tym z tytułu prowadzenia stacji kontroli pojazdów) z limitem: 100.000,00 zł na jeden i wszystkie 
wypadki  
 
s) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego z tytułu powolnego działania czynników: biologicznych, chemicznych, 
termicznych, gazów, hałasu, wibracji, wilgoci, dymu, temperatury, oparów, sadzy, ścieków, fekaliów, zagrzybienia itp. 
czynników - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 50.000,00 zł. Wskazany limit obowiązuje pod 
warunkiem, że dany wymieniony czynnik jest wyłączony standardowo z OWU Wykonawcy i tym samym ograniczenie 
limitowe dotyczy wyłącznie tego czynnika, wyłączonego standardowo z OWU Wykonawcy,  
Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej ni ż 1000 zł 
Przy czym ochrona ubezpieczeniowa dla ryzyka wibracji dotyczy szkód powstałych na skutek: 

(1) częściowego lub całkowitego zawalenia się obiektu budowlanego, 
(2) oderwania się części obiektu budowlanego, 
(3) pęknięcia lub zarysowania elementów obiektu budowlanego, o ile zagrażają one stabilności budynku lub 
budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach 
powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom. 

 
t) koszty ochrony prawnej – limit 20% ponad sumę gwarancyjną,  
 
u) oraz wszelkie inne wypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy tj. 
postanowienia wymienione w ad III OWU będzie się uznawać za wymagania minimalne. Tym samym nie podlegają 
wyłączeniem ani ograniczeniom te wszystkie postanowienia OWU Wykonawcy, które są szersze względem tych 
określonych w niniejszym Programie Ubezpieczeniowym.  
Ponadto uzgadnia się, że: 
- niezależnie od istniejących klauzul lub postanowień dodatkowych w OWU Wykonawcy w tym wyłączeń, ochrona 
będzie gwarantowana zgodnie z zakresem zapisanym w niniejszym OPZ w tym w związku z jakimkolwiek rodzajem 
posiadanego lub użytkowanego mienia związanego z działalnością Zamawiającego tj. niezależnie od tego czy 
wymagany zakres funkcjonuje w OWU Wykonawcy, jako podstawowy, ponadstandardowy czy też jako klauzula 
dodatkowa albo jest wyłączony, 
- nie mają postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w związku z szeroko 
pojętym wykorzystywaniem przez Zamawiającego w prowadzonej działalności osób posiadających jakiekolwiek 
uprawnienia zawodowe. 
 
Ad IV. Ubezpieczenie odpowiedzialno ści cywilnej z tytułu posiadania i administrowania d rogami i 
infrastruktur ą drogow ą; 
 
2.Przedmiot i zakres ubezpieczenia, sumy gwarancyjn e i limity odpowiedzialno ści: 
2.1. Suma gwarancyjna: 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie wypadki w ka żdym rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
Odpowiedzialność wynikająca w związku z szeroko pojętym zarządzaniem drogami publicznymi oraz wewnętrznymi 
w tym wszelką infrastrukturą drogową i towarzysząca - stałą i tymczasową oraz zielenią (dalej jako mienie) oraz 
odpowiedzialnością z tytułu działalności związanej z zarządzeniem tym mieniem (m.in. budowa, przebudowa, 
remont, utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, prace interwencyjne, pomoc w nagłych 
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przypadkach itp. czynności) w szczególności określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
((Dz.U. 2018 poz. 2068), oraz w innych przepisach prawnych, Dotyczy wyłącznie Urzędu Miasta Otwock 
 
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego w reżimie deliktowym, kontraktowym oraz 
przy zbiegu tych reżimów za szkody wyrządzone osobom/podmiotom trzecim (gdzie za szkodę należy zawsze 
rozumieć szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe i ich następstwa) spowodowane nieumyślnie w 
tym wskutek rażącego niedbalstwa z tytułu: posiadania, użytkowania, administrowania/zarządzania lub posiadania 
na ryzyku w zakresie jakiegokolwiek tytułu prawnego lub aktu prawnego: mienia i/lub prowadzenia działalności, (jaka 
jest lub może być wykonywana przez Zamawiającego w ramach Gminy Otwock jak i wszystkich jednostek 
organizacyjnych tworzących Zamawiającego w tym zadań zleconych, za które istnieje odpowiedzialność solidarna, w 
granicach i na podstawie wszelkich aktów prawnych (w tym wewnętrznych jak np. uchwał, zarządzeń, statusu 
Miasta) na gruncie, których został powołany i działa Zamawiający. 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat rzeczywistych (damnum 
emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum 
cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne 
postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. 
Do przedmiotowego zakresu ochrony nie będą miały zastosowania wyłączenia ochrony dotyczące w szczególności  
- szkód o charakterze estetycznym oraz zniszczeń uniemożliwiających dalsze poruszanie się pojazdu powstałych w 
szybach pojazdach, elementach oświetlenia pojazdów oraz lakierze bez względu na przyczynę powstania szkódy w 
tym uderzenia kamieni lub posypki; 
- szkód powstałych w związku i na skutek prowadzonych prac drogowych o ile miejsca prowadzenia tych prac nie 
były oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
- szkód powstałych w związku z nienależytym odwodnieniem, odśnieżeniem innym brakiem należytego usunięcia lub 
odprowadzenia opadu atmosferycznego lub innej preszkody; 
Ponadto nie będą miały zastosowania ograniczenia ochrony w związku z upływem określonego czasu od momentu 
zgłoszenia pierwszej szkody związanej lub powstałej z tej samej przyczyny. 
O ile w ramach Ad IV zaistnieje szkoda, za którą odpowiedzialność Wykonawca będzie ponosił w ramach Ad III, 
wówczas będą miały zastosowania postanawiania i limity z Ad III.  
 
3. KLAUZULE OBLIGATORYJNE : 
Wymagana tre ść klauzul dla ubezpiecze ń określonych w Ad. III i Ad IV, dla których mog ą mieć one 
zastosowanie, a nie ograniczaj ą ochrony wynikaj ącej niniejszego OPZ, jak i OWU Wykonawcy.  
 
Klauzula definicji pracownika:  
Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy w aspekcie definicji pracownika, niniejszym strony zastrzegają, że: za pracownika 
uznawać się będzie: wszystkie osoby fizyczne zatrudnione przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, 
powołania wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie jakiejkolwiek innej umowy 
cywilnoprawnej z wyłączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca (co nie dotyczy jednak 
samozatrudnienia, które pozostaje objęte ochroną ubezpieczeniową). Jednocześnie za pracownika uznaje się 
również: praktykanta, stażystę, lub wolontariusza, członka ochotniczej straży pożarne oraz młodzieżowej drużyny 
pożarniczej itp. osobę, któremu Zamawiający powierzył wykonywanie pracy w tym pracowników zatrudnionych za 
pośrednictwem Tymczasowych Agencji Pracy, itp. pośredników oraz pracowników należących do zakładowych 
organizacji jak np. Straż Pożarna (o ile takowe istnieją). Włącza się również wszelkie inny osoby, który na mocy 
jakiegokolwiek porozumienia lub umowy podjęły pracę np. z jednostką organizacyjną Zamawiającego lub pomiędzy 
takimi jednostkami.  
Ponadto postanawia się, że w przypadku wszystkich szkód wyrządzonych przez pracowników Zamawiającego, 
Wykonawca nie ma prawa do regresu, chyba, ze sprawca wyrządził szkodę umyślnie.  
 
Klauzula zgłaszania szkód:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie, winno nastąpić w 
terminie 14 dni roboczych licząc od dnia następującego po dniu, w którym Zamawiający dowiedział się o wystąpieniu 
szkody objętej ubezpieczeniem lub zgłoszeniu roszczenia objętego ubezpieczeniem, chyba że OWU Wykonawcy 
przewidują dłuższy termin. Niedopełnienie tego obowiązku nie będzie miało żadnych konsekwencji dla 
Zamawiającego, jeśli nie zgłoszenie szkody w tym terminie nie będzie miało wpływu, na ustalenie  okoliczności 
powstania szkody.  
 
Klauzula ochrony dla umów i czynno ści zawartych przed dat ą początkow ą lub produktów wprowadzonych 
przed dat ą początkow ą: 
Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy, niniejszym strony zastrzegają, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie 
szkody, w zakresie objętym umową ubezpieczenia, a wynikające z jakichkolwiek umów zawartych/zleceń itp. 
otrzymanych przed datą początkową okresu ubezpieczenia lub produktów wprowadzonych do obrotu przed datą 
początkową okresu ubezpieczenia, itp. 
 
Klauzula pocz ątku biegu umowy ubezpieczenia:  
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Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że okres odpowiedzialności Wykonawcy rozpoczyna się od daty 
uzgodnionej w dokumentacji ubezpieczeniowej także w przypadku, gdy składka będzie płacona w późniejszym, 
uzgodnionym terminie.  
 
Klauzula płatno ści składki: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że brak wpłaty przez Zamawiającego składki lub jej raty w 
terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, 
nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie 
o uiszczenie należnej składki/raty składki w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego na płatność, wskazanego 
w umowie ubezpieczenia.  
 
Klauzula płatno ści składki oraz daty wpływu: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu jakiejkolwiek 
szkody, Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania składki jeszcze nie wymaganej. 
Ponadto ustala się, że za datę opłaty składki przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 
Klauzula opłat manipulacyjnych: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: przypadku zaistnienia konieczności zwrotu składki 
ubezpieczeniowej przez Wykonawcę, w jakimkolwiek przypadku, zwracana jest ona bez żadnych potrąceń i bez 
odliczania: kosztów administracyjnych, manipulacyjnych, akwizycyjnych, itp.  
 
Klauzula ustalenia okoliczno ści zdarzenia:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Wykonawca jest zobowiązany – po otrzymaniu zawiadomienia 
o wypadku ubezpieczeniowym – prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia 
okoliczności związanych ze szkodą oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu 
na toczące się w związku ze zdarzeniem inne postępowanie, w tym sądowe, przygotowawcze lub jakiekolwiek inne, 
jak też bez względu na uprawomocnienie się takich postępowań.  
 
Klauzula ubezpieczenia szkód w aktach i dokumentach : 
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku istnienia takich wyłączeń w OWU, Wykonawca 
obejmuje ochroną także szkody we wszelkiego rodzaju aktach i dokumentach, planach i projektach, itp., w tym 
związane z ich zniszczeniem, zagubieniem, lub uszkodzeniem, w tym objęte są koszty robocizny poniesione na takie 
odtworzenie z włączeniem badań i analiz oraz koszty odtworzenia nośników. Wykonawca pokrywa również koszty 
związane z oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem dokumentacji, itp. Za dokument uważa się również 
elektroniczną wersją dokumentu umieszczoną na nośniku magnetycznym lub optycznym itp.  
 
Klauzula potwierdzenia odpowiedzialno ści kontraktowej:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca potwierdza, iż zakres ochrony obejmuje  
odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Zamawiającego 
zobowiązań, wynikających z umów (w tym listów intencyjnych, porozumień itp.) zawartych w ramach prowadzonej 
działalności (Odpowiedzialność Cywilna kontraktowa) bez warunku przedstawiania kopii kontraktów/zleceń itp. ani 
bez stosowania jakiegokolwiek wzorca umowy. Zakresem ochrony objęte będą także wszystkie szkody powstałe po 
przekazaniu pracy lub usługi z tytułu ich wadliwego  bądź niewłaściwego  wykonania.  
 
Klauzula interpretacji:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że wszystkie postanowienia i klauzule zawarte w niniejszym 
Programie Ubezpieczeniowym, zmieniające treść ogólnych warunków ubezpieczenia (dalej OWU), będą miały 
zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim zmieniają postanowienia tych OWU - na korzyść Zamawiającego (w tym 
dotyczy to także limitów odpowiedzialności). Jednocześnie postanawia się, że wszystkie zapisy OWU, którą będą 
budziły wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, na jakimkolwiek etapie trwania umowy ubezpieczenia, to we 
wszystkich takich przypadkach, będą one interpretowane na korzyść Zamawiającego.   
Jednocześnie postanawia się, że jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma zastosowanie więcej niż jeden podlimit 
w ramach sumy gwarancyjnej, za kwotę podlimitu uznaje się najwyższy z nich. Jeżeli do danego roszczenia lub 
szkody ma zastosowanie więcej niż jedna franszyza redukcyjna, za kwotę franszyzy uznaje się niższą z nich. 
 
Koszty zapobie żenia, ratunku (w granicach sumy gwarancyjnej): 
Niniejszym postanawia się, iż w ramach sumy gwarancyjnej, objęte są koszty o których mowa w art. 826 paragraf 1 i 
4 Kodeksu Cywilnego.  
 
Klauzula jurysdykcji: 
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że wszelkie spory i/lub roszczenia wynikające z Umowy 
ubezpieczenia podlegają prawu właściwemu oraz jurysdykcji - właściwych: dla siedziby Zamawiającego, 
poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 
 
Klauzula poł ączenia:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że w przypadku wydzielenia się ze struktur Zamawiającego nowego 
podmiotu lub jednostki organizacyjnej, lub połączenia się jednostek organizacyjnych lub podmiotów, nowy właściciel 
lub nowopowstały podmiot/jednostka organizacyjna: wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej 
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umowy ubezpieczenia bez zgody Wykonawcy, ale z obowiązkiem poinformowania o tym Wykonawcy i odnotowania 
tego faktu w dokumentach ubezpieczenia, o ile zmiana ta będzie tego wymagała, albo zawnioskuje o nią sam 
Zamawiający. 
 
Klauzula - bł ędów, przeocze ń, niedopełnienia obowi ązków oraz informowania o zmianach:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: 
1. Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia, a i ich niedopełnienie miało 
wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność, pod warunkiem, że 
działania te nie stanowiły winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przez których rozumie się wyłącznie 
Prezydenta Gminy; 
2. Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu na skutek 
zrealizowania się zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pomimo, że Zamawiający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia 
wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działania te nie 
stanowiły winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przez których rozumie się wyłącznie Prezydenta Miasta 
Otwock; 
3.Ponadto Zamawiający w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku zgłaszania zmian okoliczności, o 
które Wykonawca zapytywał przed zawarciem umowy ubezpieczenia w innych pismach (w tym podczas trwania 
procedury przetargowej).  
 
Klauzula rezygnacji z regresu:  
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca zrzeka się wszystkich roszczeń w stosunku do 
wszystkich ubezpieczeń wobec Zamawiającego (w tym jego pracowników, którzy wyrządzili szkodę umyślnie, w 
wyniku rażącego niedbalstwa).  
 
Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców i kosz ty obrony s ądowej ponad sum ę gwarancyjn ą: 
Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie 
odpowiedzialności Wykonawcy, niniejszym strony zastrzegają, że Wykonawca będzie odpowiedzialny za wypłatę w 
ramach odszkodowania w ramach sumy gwarancyjnej oraz do 20% ponad nią, dla następujących kosztów: 

1) kosztów wynagrodzenia ekspertów, różnego rodzaju rzeczoznawców, powołanych przez w celu ustalenia 
okoliczności, przyczyn lub rozmiaru albo wielkości szkody, oraz 

2) kosztów obrony sądowej, w tym:  
a) pokrycia kosztów obrony sądowej w tym: niezbędnych kosztów sądowej obrony przed roszczeniem 

poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z Wykonawcą,  
b) niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma 

związek z ustaleniem odpowiedzialności Zamawiającego, jeżeli Wykonawca zażądał powołania obrony 
lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, 

c) kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów opłat 
administracyjnych, jeżeli Wykonawca wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.  
 

4. Podstawowe definicje do zakresu ubezpieczenia Ad . III i Ad IV:  
a) szkoda na osobie – szkoda będąca następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także 
utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie wystąpiła, 
b) szkoda rzeczowa – szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także 
utracone korzyści poszkodowanego,  
które mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie wystąpiła, 
c) czyste straty finansowe – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową,  
d) wypadek ubezpieczeniowy – śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub 
uszkodzenie rzeczy, a także czysta strata finansowa.  
 
4. Trigger czasowy:  loss occurrence , tj. warunkiem odpowiedzialności Wykonawcy jest zajście wypadku 
ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu 
przedawnienia, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.   

 
5. Zakres terytorialny: cały teren RP – w tym miejsca, w których Zamawiający wykonuje swoją działalność bądź 
będzie ją wykonywał, w tym wszystkie obecne i przyszłe lokalizacje będące na jakimkolwiek ryzyku Zamawiającego. 
W zakresie wyjazdów zagranicznych – Terytorium świata z wyłączeniem USA i Kanady, Nowej Zelandii, Australii i 
ich terytoriów.  
 
6. Franszyzy, udziały własne w ka żdej szkodzie (brak w szkodach osobowych); franszyzy  i udziały własne 

stosuje si ę do jednego zdarzenia, niezale żnie od liczby poszkodowanych:  
5.1. Dla szkód z tytułu czystych strat finansowych (majątkowych) – franszyza redukcyjna 2.000 zł, 
5.2. Dla pozostałych szkód rzeczowych i osobowych: zniesiona 
 

 

CZĘŚĆ 2. 
Ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC, NNW, Assistanc e 
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1. Przedmiot ubezpieczenia i zakres ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne, stanowiące własność Zamawiającego 
bądź będące przedmiotem leasingu lub innej podobnej umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego na dzień 
wszczęcia postępowania oraz wszelkie nowe na stanie w ciągu obowiązywania umowy o wykonanie zamówienia.  
 
Wykaz aktualnych pojazdów Zamawiającego, na dzień wszczęcia postępowania, stanowi Załącznik nr 2.A do 
niniejszego OPZ-WZU. 
 
1.1. Ochroną ubezpieczeniową, obejmuje się pojazdy, dla których ubezpieczenie przewidziane jest zgodnie z 
postanowieniami niniejszej części oraz umowy generalnej. Przy czym ochroną ubezpieczeniową w zakresie 
ubezpieczenia OC, NNW obejmuje się wszystkie pojazdy Zamawiającego określone w Załączniku nr 2.A do OPZ-
WZU, natomiast w zakresie ubezpieczenia AC, ASS obejmuje się pojazdy, dla których te ryzyka zostały 
przewidziane poprzez oznaczenie ” X” w odpowiedniej kolumnie w Załączniku nr 2A do OPZU-WZU.  
2.  W ramach dokonywania zakupów lub przejęć na ryzyko Zamawiającego lub też zbywania/oddawania pojazdów, 
zastosowanie ma poniższa klauzula: 
Klauzula automatycznego doubezpieczenia (zgodnie z postanowieniami umowy):  

a) na podstawie niniejszej klauzuli, automatycznemu doubezpieczeniu (automatycznej ochronie 
ubezpieczeniowej udzielanej przez Wykonawcę) podlegają nowo włączane do ochrony 
ubezpieczeniowej pojazdy, na zasadach określonych w niniejszej części, które wejdą na ryzyko 
Zamawiającego (poprzez: zakup, przejęcie, leasing itp.) w okresie trwania Umowy; 

b) fakt objęcia ochroną ubezpieczeniową nowo włączanego pojazdu będzie potwierdzany oraz rozliczany 
przez Zamawiającego, (jako automatyczne doubezpieczenie) począwszy od dnia zgłoszenia do 
ubezpieczenia lub z chwilą rejestracji pojazdu (w zależności od zgłoszenia) do końca trwania 12-
miesięcznego okresu ubezpieczenia danego pojazdu (grupy pojazdów); 

c) przedmiotowa klauzula odnosi się do pojazdów nowo włączanych do ochrony ubezpieczeniowej, u 
Zamawiającego oraz we wszystkich jednostkach Zamawiającego; 

d) jednocześnie Strony postanawiają się, że w przypadku zbycia/oddania itp. pojazdu przez 
Zamawiającego – Wykonawca będzie rozliczał ubezpieczenie (poprzez zwrot składki 
Zamawiającemu), w następujący sposób:  

i. w przypadku ubezpieczenia ryzyka, o którym w § 1 ust. 1 pkt 1) Umowy– na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

ii. w przypadku ubezpieczenia ryzyk, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4) Umowy – pro rata za każdy 
dzień, licząc od dnia zbycia/oddania pojazdu, przyjmując za rok 365 dni i w takim stosunku 
rozliczając składkę pozostałą do zwrotu. 

 
3. Zakres obligatoryjnej ochrony, obejmuje następujące ryzyka:  
 
3.1. Obowi ązkowe ubezpieczenie OC : obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze 
Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. z późniejszymi zmianami.  
 
Suma ubezpieczenia: 
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim 
Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. Nr 124 z 2003 r. roku z późniejszymi zmianami) 
limit odpowiedzialności wynosi: 

1 050 000  EURO w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia,  
5 210 000 EURO w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia. 

Za szkody powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia 
między Biurami Narodowymi, Wykonawca odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego 
państwa, nie niższej niż sumy określone powyżej. 
 
Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do wydania Zielonej Karty bez naliczania dodatkowej 
składki za ww. dokument pod wskazany pojazd. 
 
3.2. Ubezpieczenia NNW kierowcy i pasa żerów : ochroną ubezpieczeniową obejmuje się następstwa 
nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego, 
polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć kierowcy i 
pasażerów (dalej osób ubezpieczonych). Suma ubezpieczenia: 10.000 zł jest limitem odpowiedzialności Wykonawcy 
i odnosi się do każdej ubezpieczonej osoby oddzielnie, w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 
3.2.1. Warunki ubezpieczenia: 

a) Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające  na uszkodzeniu 
ciała lub rozstroju zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, 
powstałe w związku z ruchem pojazdów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych 
Krajów Europejskich. 

b) Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe także podczas wsiadania 
lub wysiadania z pojazdu wymienionego w polisie, bezpośrednio przy jego załadowywaniu lub 
wyładowywaniu, postoju i naprawy na trasie jazdy, podczas garażowania oraz wskutek upadku, pożaru 
lub wybuchu tego pojazdu. 
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c) Podmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową są osoby będące kierowcą i pasażerami pojazdu, 
którego właściciel i dane pojazdu zgodnie z dowodem rejestracyjnym są określone w dokumencie 
ubezpieczenia (polisie). 

d) Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z użytkowaniem 
pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego. 

e) Suma ubezpieczenia jest limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela i odnosi się do każdej 
ubezpieczonej osoby oddzielnie. 

f) Rodzaje i wysokość świadczeń ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy 
nieszczęśliwym wypadkiem a śmiercią lub stałym uszczerbkiem na zdrowiu. Ustalenie związku 
przyczynowego oraz stopnia (procentu) stałego uszczerbku na zdrowiu następuje na podstawie 
dostarczonych wyników badań lekarskich. Stopień stałego uszczerbku na zdrowiu powinien być 
ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia 
usprawniającego, a w razie dłuższego leczenia - najpóźniej w ciągu dwóch lat od dnia wypadku. 
Późniejsza zmiana stopnia stałego uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do 
zmiany wysokości świadczenia.  

g) Przy ustalaniu stopnia (procentu) stałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę czynności 
zawodowych wykonywanych przez Ubezpieczonego. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu 
lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone wskutek samoistnej choroby lub 
trwałego inwalidztwa, stopień (procent) stałego uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy 
między stopniem (procentem) stałego uszczerbku właściwym dla stanu danego organu, narządu lub 
układu po wypadku, a stopniem (procentem) stałego uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed 
wypadkiem. 

h) W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już 
upośledzone w skutek samoistnej choroby lub trwałego inwalidztwa, stopień (procent) stałego 
uszczerbku na zdrowiu określa się w wysokości różnicy między stopniem(procentem) stałego 
uszczerbku właściwym dla stanu danego organu, narządu lub układu po wypadku,  
a stopniem(procentem) stałego uszczerbku istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem.                 

3.3. Ubezpieczenie Auto-Casco : ochroną ubezpieczeniową obejmuje się szkody polegające na uszkodzeniu, 
zniszczeniu, utracie pojazdu, wyposażenia, w szczególności wskutek: wypadku, uszkodzenia przez osoby trzecie, 
kradzieży, pożaru, wybuchu, osmalenia, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania 
ziemi, lawiny lub innych sił przyrody, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z 
zewnątrz pojazdu, utraty lub zniszczenia kluczyków lub innych urządzeń służących do otwierania lub uruchamiania 
pojazdu, uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielenia pomocy 
medycznej. 
3.3.1. W niniejszych warunkach obligatoryjnych, mają zastosowanie także poniższe postanowienia:  
a) brak udziału własnego i franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej,  
b) nieredukcyjna suma ubezpieczenia (brak redukcji), 
c) brak potrącenia z tytułu amortyzacji części dla pojazdów do 10 lat eksploatacji. 
d) w szkodach częściowych odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie kopii faktur za naprawę z sumą 
uwzględniającą podatek VAT (brutto) co znajdzie potwierdzenie w dokumencie ubezpieczenia, potwierdzającym 
włączenie do ubezpieczenia, wystawionym dla każdego z pojazdów. 
e) w przypadku szkód całkowitych (kradzieżowych lub takim uszkodzeniu, że nie występuje pozostałość), 
odszkodowania wypłacane będą w wysokości: 
• wartości fakturowej brutto lub netto jeżeli pojazd był przyjęty do ubezpieczenia jako fabrycznie nowy, a 
okres użytkowania nie przekroczył 6 miesięcy, 
• wartości rynkowej brutto lub netto pojazdu z dnia szkody, gdy okres użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy.  
Przy czym w obu przypadkach jw. o tym, czy odszkodowanie będzie wypłacane brutto czy netto, będzie decydował 
Zamawiający, co znajdzie potwierdzenie w dokumencie ubezpieczenia, potwierdzającym włączenie do 
ubezpieczenia, wystawionym dla każdego z pojazdów. 
f) w przypadku szkód całkowitych, w których występuje pozostałość, wartość odszkodowania zostanie pomniejszona 
o wartość pozostałości, wycenionej przez Wykonawcę. Na wniosek Zamawiającego, Wykonawca udzieli aktywnej 
pomocy w zorganizowaniu sprzedaży pozostałości za ustalona cenę. W przypadku braku możliwości uzyskania za 
pozostałość tak ustalonej wartości, Wykonawca dokona korekty wyceny — pokrywając różnice między wartością 
pozostałości z wyceny a jej faktyczną wartością rynkową. 
3.3.2. Suma ubezpieczenia w odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych nabywanych przez Zamawiającego 
(niezależnie od typu) będzie stanowiła w okresie 6 miesięcy od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową w ramach 
autocasco - wartość brutto pojazdu (z VAT) lub netto pojazdu (bez VAT), wynikająca z faktury zakupu. O tym czy 
będzie to wartość netto czy brutto każdorazowo będzie decydował Zamawiający zgłaszając pojazd do ubezpieczenia 
w ramach umowy. Po tym okresie sumą ubezpieczenia będzie wartość rynkowa, tj. odpowiednio brutto lub bez netto 
jw. 
3.3.3. Na wniosek Zamawiającego ubezpieczeniem może zostać objęte wyposażenie dodatkowe pojazdu. 
3.3.4. Wykonawca akceptuje zainstalowane/istniejące już w pojazdach zabezpieczenia  przeciw kradzieżowe: 
a) samochody osobowe i ciężarowo-osobowe o wartości od 9.000,00 zł do 60.000,00 zł wyposażone w jeden 
system zabezpieczeniowy,  
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b)  samochody osobowe i ciężarowo-osobowe o wartości powyżej 60.000,00 zł dwa niezależne systemy 
zabezpieczające, z czego jedno urządzenie włączające się w sposób przewidziany w jego konstrukcji, 
c) samochody ciężarowe wyposażone w jeden system zabezpieczeniowy.                                                           
3.3.5. W przypadku kradzieży całkowitej pojazdu, jego części lub wyposażenia, a także dewastacji Wykonawca nie 
może odmówić odszkodowania bez względu na fakt, gdzie był zaparkowany pojazd. 
3.3.6. Za szkodę całkowitą uznaje się szkodę, w której koszty naprawy przekroczą min. 70% wartości pojazdu. 
3.3.7. Wykonawca odstępuje od konieczności dokonania oględzin pojazdów przed wystawieniem dokumentów 
potwierdzających zawarcie ubezpieczenia, jeżeli posiadały one wcześniej ubezpieczenie AutoCasco w innym 
towarzystwie ubezpieczeniowym wystawioną na Zamawiającego z porównywalnym do wnioskowanego zakresem 
ochrony, pod warunkiem braku przerw w ubezpieczeniu.  
3.3.8. Likwidacja szkód będzie odbywać się w wariancie serwisowym, w formie bezgotówkowej, pomiędzy 
Wykonawcą, a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury 
przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać się będą w warsztatach wskazanych przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin i 
ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Zamawiającego. 
3.3.9.   Przy rozliczaniu szkody całkowitej Zakład Ubezpieczeń pomoże w zagospodarowaniu pozostałości poprzez 
wskazanie wiążących ofert nabycia tych pozostałości. 
3.3.10. Wykonawca zwraca także koszt dodatkowego badania technicznego pojazdu po jego naprawie 
powypadkowej przekraczającej kwotę 2.000,00 zł brutto. Wykonawca zwraca także w całości koszt dodatkowego 
badania technicznego pojazdu, do którego zobowiązuje Zamawiającego art. 31 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 
3.3.11. Wykonawca nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania, jeżeli w chwili zdarzenia pojazd nie posiadał 
ważnych badań technicznych, o ile fakt ten nie miał związku z powstaniem szkody. 
3.3.12. Wykonawca nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania z powodu niedopełnienia przez Zamawiającego 
lub kierującego pojazdem obowiązków związanych z powstaniem szkody, o ile nie miało to wpływu na ustalenie 
odpowiedzialności Wykonawcy lub zwiększenie rozmiaru szkody. 
3.3.13 Wykonawca nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania w przypadku popełnienia przez kierującego 
pojazdem wykroczenia drogowego takiego jak: przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie 
jazdy przez telefon komórkowy. 
3.3.14. W zakresie szkód objętych ubezpieczeniem Wykonawca jest zobowiązany do: 

• poniesienia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców lub ekspertów powołanych przez Wykonawcę lub 
za jego zgodą w celu ustalenia okoliczności lub rozmiaru szkody, 

•  zwrotu kosztów poniesionych po zaistnieniu wypadku ubezpieczeniowego w celu zabezpieczenia 
uszkodzonego pojazdu lub zmniejszenia rozmiaru szkody, uzasadnionych okolicznościami. 

Koszty, o których mowa powyżej są pokrywane przez Wykonawcę powyżej określonej w umowie sumy 
ubezpieczenia do limitu odpowiedzialności – 10% sumy ubezpieczenia.  

 
3.4. Ubezpieczenie Assistance : (ubezpieczenie wliczone do ubezpieczenia AC) ochroną obejmuje się zakres 
terytorialny, świadczenia i usługi zgodne z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance Wykonawcy z 
zastrzeżeniem punktu 3.4.1. 
3.4.1. Ubezpieczenie Assistance będzie zawierane w dwóch wariantach na warunkach, co najmniej:: 
• Standardowy (bezskładkowy) - ochroną obejmuje się zakres terytorialny, świadczenia i usługi zgodne  
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Assistance Wykonawcy, obejmujące w razie wypadku, co najmniej 
holowanie lub transport pojazdu mechanicznego do zakładu naprawczego, próbę usprawnienia pojazdu na miejscu 
zdarzenia oraz udostępnienie pojazdu zastępczego poprzez zorganizowanie  
i pokrycie kosztów ·wynajęcia pojazdu zastępczego tej samej klasy, co ubezpieczony pojazd, nie wyżej niż klasy D 
na okres naprawy pojazdu po wypadku do 3 dni. 
• Rozszerzony (płatny) – ubezpieczeniem Assistance rozszerzonym objęte będą pojazdy wskazane w wykazie 
stanowiącym Załącznik nr2.A do SIWZ 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość objęcia wariantem rozszerzonym dodatkowych pojazdów. 
3.4.2. Minimalne warunki ubezpieczenia dla wariantu rozszerzonego: 
a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić ochrony ubezpieczeniowej w zakresie pomocy informacyjnej, serwisowej, 
pomocy w kontynuacji podróży, pomocy medycznej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu mechanicznego 
na terenie RP i Europy w następstwie: 
• wypadku, 
• kradzieży pojazdu, 
• awarii pojazdu, 
• innych zdarzeń (zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczyka bądź jego zagubienia lub zniszczenia, 
przepalenia żarówki, użycia niewłaściwego paliwa bądź jego braku lub zamarznięcia, rozładowania akumulatora, 
braku powietrza w oponie/oponach). 
b) Pomoc informacyjna polegać będzie na udzieleniu informacji o postępowaniu w razie wypadku lub kradzieży 
ubezpieczonego pojazdu, możliwościach zorganizowania przyjazdu pomocy drogowej, udostępnieniu telefonów do 
sieci warsztatów przekazaniu pilnej wiadomości związanej ze zdarzeniem osobie wskazanej przez ubezpieczonego. 
c) Pomoc serwisowa obejmować będzie: 
• Zorganizowanie i pokrycie kosztów napraw ubezpieczonego pojazdu na miejscu zdarzenia. 
• W przypadku, gdy usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia nie jest możliwe zorganizowanie 
holowania/transportu tego pojazdu we wskazane przez Zamawiającego miejsce obsługi właściwej marki pojazdu lub 
miejsca użytkowania pojazdu, bez limitu kilometrów od siedziby Zamawiającego, jednak nie dalej niż 500 km od 
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miejsca zdarzenia, jeżeli zdarzenie miało miejsce na terytorium RP i nie dalej niż 1 000 km od miejsca zdarzenia, 
jeżeli zdarzenie miało miejsce na terytorium innego niż RP kraju Europu. 
•.Zorganizowanie parkingu i pokrycie kosztów parkowania ubezpieczonego pojazdu na parkingu strzeżonym. 
• Zorganizowanie i pokrycie kosztów złomowania ubezpieczonego pojazdu w kraju, na terenie, którego doszło do 
awarii lub wypadku z udziałem tego pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu. 
•  Odholowanie przyczepy ciągniętej przez pojazd, w przypadku, gdy przyczepa jest sprawna  
a pojazd unieruchomiony wskutek wypadku, awarii lub został skradziony w miejscu odległym. 
•  Przesyłkę części zamiennych w celu naprawy pojazdu za granicą RP, jeżeli z jakichkolwiek powodów dana część 
nie jest dostępna w miejscu naprawy. 
d) Pomoc w podróży poprzez zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu kierowcy ·w celu odbioru pojazdu po 
naprawie. Zakwaterowanie (do 3 dób) i pokrycie kosztów dojazdu i pobytu w hotelu  
w przypadku, gdy usunięcie przyczyny unieruchomionego pojazdu nie może być zrealizowane tego samego dnia, w 
którym zdarzenie nastąpiło. Kontynuację podróży albo powrót do miejsca zamieszkania kierowcy bądź siedziby 
oddziału. 
e) Pomoc medyczna obejmować będzie m.in. transport w przypadku doznania przez Zamawiającego lub jego 
pracownika uszkodzenia ciała, lub w przypadku nagłego zachorowania kierowcy. 
f) Udostępnienie pojazdu zastępczego poprzez zorganizowanie i pokrycie kosztów ·wynajęcia pojazdu zastępczego 
tej samej klasy, co ubezpieczony pojazd, nie wyżej  niż klasy D na okres naprawy pojazdu po wypadku i kradzieży 
na okres do 10 dni.  
g) Dla pojazdów włączanych do umowy w trakcie jej trwania składka Assistance zostanie wyliczona w systemie pro 
rata, co do dnia. W przypadku wycofania pojazdu z ubezpieczenia składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia 
zostanie zwrócona w systemie pro rata, co do dnia, bez potrącania kosztów manipulacyjnych. 
 
4. Zasady zawierania ubezpieczenia OC i AC/ASS oraz NN W: 
4.1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z terminami ekspiracji obowiązujących 
polis (umów) ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów lub z dniem zgłoszenia/podpisania stosownej umowy albo 
rejestracji pojazdu /w przypadku dokonywania zakupów/przejęć itp./, w okresie obowiązywania umowy. zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w niniejszym OPZ-WZU jak też niniejszej części.  
4.2. Zasady zawierania obowiązkowego ubezpieczenia OC: Wykonawca wystawi dokument potwierdzający zawarcie 
ubezpieczenia dla każdego z pojazdów wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy dla kierowcy, tzw. 
certyfikat OC, zgodnie z zasadami określonymi w umowie.  
4.3. Szczegółowe zasady zawierania ubezpieczenia AC: 
4.3.1. Pojazdy nowe, które zostaną nowo zakupione, przyjęte w leasing itp. w czasie trwania umowy, zostają objęte 
ochroną ubezpieczeniową od dnia zakupu (na podstawie faktury) lub z dniem podpisania stosownej umowy na 
pisemny wniosek Zamawiającego. Dokumenty potwierdzające rejestrację dostarczone będą Wykonawcy w ciągu 3 
dni od dnia rejestracji, 
4.3.2. Pojazdy zdjęte ze stanu środków trwałych w okresie ubezpieczenia tracą ochronę z dniem zbycia, 
wyrejestrowania lub z dniem zakończenia leasingu, itp., a rozliczenie składki nastąpi w stosunku do faktycznego 
okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej, pro rata temporis tj. za każdy dzień, przyjmując za rok 365 dni,  
4.3.3. Przyjęcie pojazdów używanych do ubezpieczenia Auto-Casco, następować będzie na podstawie oświadczenia 
Zamawiającego o braku uszkodzeń. W przypadku pojazdów nowo zakupionych przyjęcie do ubezpieczenia, 
następować będzie bez dokonywania oględzin. 
4.3.4. Wycena pojazdów (zgodnie z Załącznikiem nr 2.A do OPZ-WZU) dokonana została na podstawie katalogu 
„Info-Ekspert” w wartościach brutto tj. z podatkiem VAT na miesiąc październik 2019r. Wykonawca będzie 
dokonywał wyceny aktualnej wartości pojazdu na dzień wystawiania dokumentów potwierdzających zawarcie 
ubezpieczenia dla każdego z pojazdów, z dniem ich ekspiracji i tym samym  włączenia do umowy Zamawiającego, 
na warunkach określonych w niniejszym OPZ-WZU oraz umowie.  
4.3.5. Zgodnie z postanowieniami punktu poprzedzającego, przedstawione w Załączniku nr 2.A do SWIZ oraz w 
formularzu cenowym do części 2. – sumy ubezpieczenia pojazdów Zamawiającego mogą ulec aktualizacji na dzień 
zawarcia umowy (jak też na każdy następny okres rozliczeniowy w ramach umowy) i wystawienia dokumentów 
potwierdzających zawarcie ubezpieczenia (zgodnie z jej postanowieniami) dla Zamawiającego. Zgodnie z tym 
składka za cały okres ubezpieczenia, wskazana w ofercie Wykonawcy, może ulec zmianie, zależnie od aktualizacji 
sum ubezpieczenia/liczby pojazdów (w tym na każdy roczny okres trwania umowy). Niezmienne pozostaną jedynie 
limity do wyczerpania na pierwsze ryzyko (określone dla niektórych grup i ryzyk mienia) na jedno i wszystkie 
zdarzenia na okres trwania Programu oraz suma gwarancyjna na jeden i wszystkie wypadki - określona dla 
ubezpieczenia OC obowiązująca na każdy pojazd, z zastrzeżeniem możliwych zmian w trakcie trwania umowy, na 
zasadach wskazanych w umowie  
Ze względu na powyższe oraz fakt, iż podstawą wyłonienia najkorzystniejszej oferty będzie jednostkowa per pojazd 
Stawka Ubezpieczeniowa/składka i wynikaj ąca z przemno żenia przez liczb ę/rodzaj pojazdów wskazanych na 
dzień wszczęcia post ępowania i podan ą dla ka żdego pojazdu sum ę ubezpieczenia w AC oraz Składki za OC 
ppm = Składka Ofertowa za wszystkie ryzyka obj ęte niniejszym Programem Ubezpieczenia – to tak 
otrzymana Składka Ofertowa b ędzie miała za zadanie porówna ć cenę wszystkich zło żonych ofert w celu 
wyboru oferty najkorzystniejszej (dotyczy kryterium  wagi cenowej zgodnie z SIWZ). 
4.4. Postanowienia szczególne do ubezpieczenia AC: 
4.4.1. W wypadku szkody Wykonawca przystąpi do oględzin pojazdu w ciągu 3 dni roboczych od momentu 
zgłoszenia szkody. W razie niedokonania oględzin w ww. terminie Zamawiający ma prawo do rozpoczęcia naprawy 
pojazdu. 
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4.4.2. W przypadku bezgotówkowej formy rozliczenia szkody, Wykonawca każdorazowo niezwłocznie po dokonaniu 
przelewu odszkodowania na rzecz warsztatu naprawiającego pojazd, będzie o tym fakcie informował 
Zamawiającego. 
4.4.3. Ochroną ubezpieczeniową w ramach składki auto-casco obejmuje się dodatkowo koszty holowania lub 
transportu pojazdu mechanicznego do wskazanego zakładu naprawczego lub siedziby Zamawiającego. 
Limit dla kosztów holowania wynosi: 2000,00 zł na zdarzenie, niezależnie od rodzaju pojazdu. 
4.4.4. Na wypłatę odszkodowania nie ma wpływu popełnienie przez kierującego pojazdem wykroczenia drogowego, 
takiego jak: przekroczenie dozwolonej prędkości, rozmowa kierującego w czasie jazdy przez telefon komórkowy. 
4.4.5. Ochroną ubezpieczeniową obejmuje się szkody powstałe w pojeździe nie posiadającym ważnych badań 
technicznych pod warunkiem, że stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na zaistnienie szkody. 
4.4.6. W przypadku kradzieży pojazdu powstałej wskutek rozboju, brak dostarczenia utraconych w zdarzeniu 
dokumentów lub kluczyków nie będzie skutkował odmową wypłaty, pod warunkiem otrzymania zaświadczenia od 
Policji czy Prokuratury. 
4.4.7. Do obsługi i likwidacji szkód komunikacyjnych Zamawiającego zostanie wyznaczona ze strony Wykonawcy 
osoba/lub osoby do kontaktów z Zamawiającym i Brokerem, co zostanie także określone w umowie. 
4.4.8. Ustala się, że kompleksowemu ubezpieczeniu, tj. z włączeniem ryzyka AC i ASS będą podlegały pojazdy 
Zamawiającego, dla których włączenie w/w ryzyk zostało przewidziane w Załączniku nr 2.A do OPZ-WZU poprzez 
oznaczenie ” X” w odpowiedniej kolumnie. Niemniej jednak, Zamawiający może wyłączyć dla wskazanego pojazdu 
lub grupy pojazdów ryzyko AC, ASS lub NNW, gdy z uzasadnionych przyczyn zawarcie tych ubezpieczeń będzie 
bezprzedmiotowe (np. wyłączenie z użytkowania do czasu zbycia). 
 
5. POSTANOWIENIA dodatkowe: Wprowadza si ę do ubezpieczenia nast ępujące klauzule i postanowienia 
dodatkowe:  
1) Klauzula wyrównywania okresów ubezpieczenia w ub ezpieczeniach obowi ązkowych  
Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia dla ubezpieczenia OC jest realizowane przez zawarcie umowy 
ubezpieczenia na okres 12 miesięcy, z rozłożeniem składki na dwie raty – bez pobierania zwyżki z tytułu rozłożenia 
płatności na raty. Pierwsza rata obejmuje okres od początku okresu ubezpieczenia do daty wyrównania, druga od 
dnia następnego do upływu 12 miesięcy od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.  
Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zgodzi się na rozwiązanie umowy ubezpieczenia za porozumieniem stron 
w dniu wyrównania okresu ubezpieczenia.  
I rata składki obliczona jest zgodnie z poniższym wzorem:  
I rata = ilość dni x składka roczna/365,  
gdzie ilość dni oznacza okres od daty początku okresu ubezpieczenia do dnia wyrównania okresu ubezpieczenia.  
II rata stanowi różnicę między składką roczną i wysokością I raty, z terminem płatności na dzień następny po dacie 
wyrównania. Po rozwiązaniu umowy II rata zostanie umorzona, a następna polisa OC zostanie wystawiona na 
kolejne 12 miesięcy. Datę wyrównania stanowi 31 grudnia kolejnych lat obowiązywania Umowy. Dla pojazdów 
nowych, włączanych do umowy w trakcie jej trwania istnieje możliwość analogicznego zastosowania ww. klauzuli z 
datami wyrównania odpowiednio do 31 grudnia kolejnych lat  
Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed wnioskowaną datą 
tegoż wyrównania.  
 
2) Klauzula wyrównywania okresów ubezpieczenia w ub ezpieczeniach dobrowolnych  
Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia dla ubezpieczenia AC/NNW/ASS jest realizowane przez zawarcie 
umowy ubezpieczenia na okres od dnia następnego po dniu wygasania bieżącej polisy do dnia 4 listopada roku, w 
którym pojazd jest zgłaszany do ubezpieczenia. Składki za te ryzyka będzie naliczane w systemie pro rata za 
faktyczny okres obowiązywania polis. Dla pojazdów nowych włączanych do umowy w trakcie jej trwania 
zastosowana będzie analogiczna zasada wystawiania polis i naliczania składki, z wyrównaniem do 31 grudnia roku, 
w którym pojazd został przyjęty do ubezpieczenia. 
 
4) Klauzula czasu ochrony  
Postanawia się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień, że brak wpłaty przez 
Zamawiającego składki lub jej raty w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia 
(rozwiązania) Umowy ubezpieczenia/ Generalnej Umowy Ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem 
udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie o uiszczenie należnej składki/raty 
składki w terminie 14 dni, licząc od terminu określonego na płatność, wskazanego w umowie ubezpieczenia lub 
analogicznym dokumencie potwierdzającym zawarcie ubezpieczenia.  
 
5) Klauzula stałych rat składki oraz przelewu banko wego  
Postanawia się, z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień, że w przypadku 
wypłaty odszkodowania z tytułu jakiejkolwiek szkody, Wykonawca nie będzie uprawniony do potrącenia z kwoty 
odszkodowania składki jeszcze niewymaganej. Ponadto ustala się, że za datę opłaty składki przyjmuje się datę 
złożenia dyspozycji realizacji polecenia przelewu, o ile w tym terminie na rachunku ubezpieczającego znajdowała się 
odpowiednia ilość środków na zrealizowanie operacji.  
 
6) Klauzula likwidacji drobnych szkód  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia, strony uzgodniły, że:  
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a) W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 3 000 zł, których natychmiastowa likwidacja jest 
niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy jednostki i do kontynuowania bezpiecznej jazdy, Zamawiający może 
dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na 
oględziny Wykonawcy. Warunkiem rozpoczęcia naprawy jest zgłoszenie szkody na infolinię wykonawcy. W razie 
stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona przestępstwa, Wykonawca 
przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia organów Policji.  
b) Dokumentami (dowodami), które należy niezwłocznie przedstawić Wykonawcy, potwierdzającymi fakt powstania 
szkody i wysokości poniesionych strat są:  
- zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody,  
- rachunki za naprawę lub zakup części,  
- dokumentacja fotograficzna  
- w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa – notatka policyjna.  
c) W odniesieniu do szkód z autocasco rozliczenie kosztów naprawy następować będzie bezgotówkowo pomiędzy 
Wykonawcą a warsztatem, w którym naprawiany był pojazd. Podstawę rozliczenia stanowić będą faktury 
przedstawione przez warsztat. Naprawy pojazdów odbywać się będą w warsztatach wskazanych przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się akceptować przy wypłacie odszkodowania stawki roboczogodzin  
i ceny części zamiennych obowiązujące w warsztatach wskazanych przez Zamawiającego.  
d) Na pisemny wniosek Zamawiającego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie kosztorysu sporządzonego 
przez warsztat naprawczy lub Wykonawcę.  
 
7) Klauzula zgłaszania szkód  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we 
wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:  
Na podstawie art. 818 § 1 k.c. ustala się termin powiadomienia Ubezpieczyciela o zdarzeniu ubezpieczeniowym na 7 
dni od daty powzięcia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiadomości o zajściu takiego zdarzenia, a 24 
godziny od powzięcia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego wiadomości o przypadku kradzieży pojazdu.  
 
8) Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie  
z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula 
ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że zapisane w OWU skutki niezawiadomienia Wykonawcy  
o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie 
uniemożliwiło Wykonawcy ustalenie odpowiedzialności lub w znaczący sposób przyczyniło się do zwiększenia 
rozmiaru szkody. Zapis ten nie dotyczy szkody kradzieżowej, którą Zamawiający jest zobowiązany zgłosić 
niezwłocznie po ujawnieniu się okoliczności jej powstania. 
 
9) Klauzula okoliczno ściowa 
Klauzula okolicznościowa – Wykonawca zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do 
wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie sprawcy) i wypłacić 
należne odszkodowanie bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie  
w sprawie dotyczącej szkody. Nie dotyczy ubezpieczenia OC ppm. 
 
 
 

CZĘŚĆ 3 
Element I Ubezpieczenie Nast ępstw Nieszcz ęśliwych Wypadków Członków OSP oraz 

Młodzie żowych Dru żyn Po żarniczych zgodnie  z Ustaw ą o Ochronie 
Przeciwpo żarowej 

Element II Dobrowolne Ubezpieczenie Nast ępstw Nieszcz ęśliwych Wypadków Członków 
 Ochotniczych  Stra ży Pożarnych oraz Młodzie żowych Dru żyn Po żarniczych 

 
Ad I. Ubezpieczenie Nast ępstw Nieszcz ęśliwych Wypadków Członków Ochotniczej Stra ży Pożarnej oraz 
Młodzie żowej Dru żyny Po żarniczej zgodnie z Ustaw ą o Ochronie Przeciwpo żarowej: 
 
1.  Zakres ubezpieczenia 
Ochrona ubezpieczenia zgodnie z corocznym obwieszczeniem MPIPS ustalającego kwotę jednorazowych 
odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy, zgodnie z ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2017 r. poz 736, 1169) oraz Ustawą z dnia 30.10.2002 o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 poz. 1773 z poz. zm.) 
 
2. Przedmiot ubezpieczenia 
Następstwa nieszczęśliwych wypadków, które wydarzyły się podczas udziału Ubezpieczonego w działaniach 
ratowniczo- gaśniczych (akcjach ratowniczych) lub ćwiczeniach w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej w tym w 
czasie drogi na i z działania ratowniczo- gaśniczych (akcjach ratowniczych) lub ćwiczeniach 
 
3. Suma ubezpieczenia 
Sumę ubezpieczenia dla ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego oraz 
ubezpieczenia nieszczęśliwego wypadku powodującego stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu 
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Ubezpieczonego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Sumę ubezpieczenia dla ubezpieczenia 
nieszczęśliwego wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy ubezpieczonego stanowi minimalne 
wynagrodzenie. 
 
4. Liczba osób obj ętych ubezpieczeniem 
67 Imiennie wymienieni strażacy z OSP 
26 imiennie wymienionych członków MDP 
Lista zostanie dostarczona przed wystawieniem dokumentu ubezpieczenia do Wykonawcy przed rozpoczęciem 
każdego rocznego okresu rozliczeniowego w ramach umowy. 
 
Ad II. Dobrowolne Ubezpieczenie Nast ępstw Nieszcz ęśliwych Wypadków Członków Ochotniczych  Stra ży 
Pożarnych oraz Młodzie żowych Dru żyn Po żarniczych 
 
1.  Zakres ubezpieczenia  
Ochroną ubezpieczenia obejmuje się następstwa nieszczęśliwych wypadków na członkach ochotniczych straży 
pożarnych oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych zaistniałych w trakcie czynności wykonywanych w ramach 
działalności prowadzonej przez Zamawiającego (m. in. w trakcie działań ratowniczych) oraz w czasie trwania 
szkoleń, ćwiczeń i zawodów jak również w trakcie wykonywania innych czynności na zlecenie i rzecz Gminy Otwock 
w zakresie, co najmniej określonym jak niżej: 
 
2.  Szczegółowe postanowienia  
Ochrona działa całodobowo – 24h,  
Obejmuje nieszczęśliwy wypadek, który wydarzył się Ubezpieczonemu w trakcie jego udziału w działaniach 
ratowniczych lub ćwiczeniach w tym podczas udziału w czynnościach innych na rzecz Gminy Otwock, a także 
podczas drogi na/z działania ratownicze, ćwiczenia lub czynności innych na rzecz Gminy Otwock, mający miejsce w 
trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej 
 
3.  Forma obowi ązywania ubezpieczenia  
Wymagana forma ubezpieczenia: bezimienna. W przypadku powstania szkody Zamawiający musi jedynie wykazać, 
że na dzień jej powstania osobie, który doznała szkody było powierzono takie czynności, niezależnie od formy 
zatrudniania /albo podstawy współpracy z Zamawiającym. 
 
4. Wymagany, minimalny zakres świadcze ń oraz ich stosunek do % do sumy ubezpieczenia:  
Suma ubezpieczenia na jedn ą osob ę 50 000 PLN 
a) na wypadek śmierci w wyniku NW          100% sumy ubezpieczenia; 
b) zawał serca oraz krwotok śródmózgowy 
c) na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,                              100% sumy ubezpieczenia; 
     trwała niezdolność do pracy                  
d) trwałe częściowe inwalidztwo w wyniku NNW                              1% sumy ubezpieczenia za 1%     
                                                                                                           inwalidztwa 
e) uszczerbek na zdrowiu w wyniku NNW                                        1% sumy ubezpieczenia za 1% 
                                                                                                           inwalidztwa 
f) czasowa niezdolność do pracy zarobkowej w następstwie            1% sumy ubezpieczenia za każde 
 nieszczęśliwego wypadku                                                                 2 dni niezdolności 
g) koszty leczenia i rehabilitacji            10 % sumy ubezpieczenia 
h) zakup przyrządów ortopedycznych,  
środków pomocniczych                                               15% sumy ubezpieczenia 
 
i) koszty przekwalifikowania  zawodowego                         15% sumy ubezpieczenia 
j) odbudowa stomatologiczna zębów                                                 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej  
                                                                                                           niż 1.000 zł i nie więcej niż 200 zł za  
                                                                                                           każdy ząb 
k) pobyt w szpitalu w wyniku NNW                                                    50 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu          
                                                                                                           począwszy od 2 dnia pobytu 
 
l) assistance w razie NNW  - zgodnie z zakresem terytorialnym ochrony, wskazanym jw. 
ł) oparzenia                                                                                       10 000 zł 
m) odmrożenia              10 000 zł 
n) uciążliwe leczenie             2 500 zł 
m) oraz pozostałe świadczenia wynikające z OWU Wykonawcy.  
 
5. System wypłaty świadcze ń 
Proporcjonalny, tj. świadczenie z tytułu częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane wg: procent 
uszczerbku = procent sumy ubezpieczenia. 
 
6. Ubezpieczony 
2 Jednostki OSP  
- Członkowie OSP Otwock - Jabłonna 



Oznaczenie sprawy: WZP.271.86.2019 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
jednocze śnie Załącznik nr 1 do Umowy  

   

Strona 34 z 34 

 

- Członkowie OSP Wólka Młądzka 
67 Imiennie wymienieni strażacy z OSP 
26 imiennie wymienionych członków MDP 
 
 7. Szkodowo ść za okres od 01.01.2016 – brak wypłaconych odszkodowań i innych świadczeń 
  
Postanowienia wspólne do Ad I i Ad II 
 
Klauzula automatycznego doubezpieczenia 

W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, postanawia się, że w przypadku zwiększenia 
się puli osób objętych ubezpieczeniem NNW, Zamawiający zobowiązany będzie zgłosić zwiększenie liczby 
osób objętych ubezpieczeniem do 30 dnia każdego miesiąca, następującego po każdym rocznym okresie 
trwania każdego roku umowy licząc od początku tego okresu, z zastrzeżeniem, że pobierana będzie taka sama 
składka za każdą osobę, jak przewidziana w ofercie Wykonawcy, niezależnie od momentu zwiększenia puli i  
rozliczana w następujący sposób: 
Wykonawca naliczy składkę, w systemie: pełnej składki należnej za jedną osobę x każda dodatkową osoba 
(ponad liczbę osób objętą OPZ), liczona niezależnie od faktu kiedy nastąpiło zwiększenie puli osób objętych 
przedmiotowym ubezpieczeniem. Przy czym składka należna będzie składką zobowiązaną do poniesienia, wg 
oferty Wykonawcy, za 1 pełny rok ubezpieczenia tj. 12 m-cy, w każdym roku trwania Umowy. 

 
Ze względu na fakt, że Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia oraz zmniejszenia liczby ubezpieczonych w 
trakcie obowiązywania Umowy, podstawą wyłonienia najkorzystniejszej oferty będzie jednostkowa per osoba 
składka i wynikaj ąca z przemno żenia przez liczb ę osób ubezpieczonych zadeklarowanych na dzie ń 
wszczęcia post ępowania = Składka Ofertowa za wszystkie ryzyka obj ęte niniejszym Programem 
Ubezpieczenia – to tak otrzymana Składka Ofertowa b ędzie miała za zadanie porówna ć cenę wszystkich 
złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej  (dotyczy kryterium wagi cenowej zgodnie z SIWZ). 
 


