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Sekcja A: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1. Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek nagłych,
nieprzewidzianych, niezależnych od woli Zamawiającego zdarzeń losowych
(all risks) w mieniu będącym własnością
oraz w użytkowaniu jednostek
organizacyjnych / jednostek kultury Zamawiającego – m.in.:
pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (min. siła
wiatru 13,9 m/s), deszczu nawalnego (min. współczynnik 3), powodzi (podniesienie się
poziomu wody w korytach wód płynących i/ lub stojących wskutek nadmiernych opadów
atmosferycznych, topnienia śniegu lub kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, spływu
wód po zboczach i stokach, wystąpienia wody z systemów kanalizacyjnych wskutek tych
zdarzeń), gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania
się ziemi, uderzenia pojazdu (w tym również pojazdu będącego własnością lub
w użytkowaniu Zamawiającego), huku ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, szkód
wodociągowych lub centralnego ogrzewania i/lub wydostania się mediów z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych (m.in. wskutek awarii tych urządzeń, samoistnego
rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia/pęknięcia), zalania (m.in. wskutek
nadmiernych opadów deszczu powodujących również szkody wodociągowe – wydostanie się
mediów z urządzeń wodno–kanalizacyjnych), samoczynnego uruchomienia się instalacji
gaśniczych z przyczyn innych niż pożar czy dym, nieumyślnego pozostawienia otwartych
jakichkolwiek zaworów/kranów w sieci wodociągowej, topnienia śniegu/lodu), upadku
drzew, budynków lub budowli, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniami
atmosferycznymi (bezpośrednie i/lub pośrednie działanie pioruna i/lub indukcji
elektromagnetycznej jak i nie mających związku ze zjawiskami atmosferycznymi
(np. niewłaściwe parametry prądu elektrycznego), katastrofy budowlanej, oraz w wyniku
akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną
ubezpieczeniową a także zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku
zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, kradzieży z włamaniem dokonanej
lub usiłowanej, rabunku, wandalizmu/dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie
czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) wskutek kradzieży
z włamaniem, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w tym również instalacji
fotowoltaicznych/solarnych, szkód elektrycznych, szkód mechanicznych, uszkodzenia i/lub
zniszczenia przez zwierzęta, ptaki, gryzonie.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte
są zadeklarowane do ubezpieczenia środki trwałe (bez względu na wiek, stopień
umorzenia/amortyzacji oraz technicznego/faktycznego zużycia), niskocenne środki trwałe
w tym środki poza ewidencją, dzieła sztuki, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne,
wartości pieniężne oraz pozostałe mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu
jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
Wykaz jednostek organizacyjnych / instytucji kultury Zamawiającego wraz
ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi wartości mienia, zakresu ochrony
ubezpieczeniowej,
posiadanych
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
i/lub
przeciwkradzieżowych
oraz
szkodowości
zamieszczony
został
w Załącznikach A1, A2, A3, E1, E2, E3, E4.
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż lokale, budynki, w których Zamawiający
prowadzi działalność, będące własnością osób trzecich podlegają przeglądom
i zabezpieczeniom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym
obowiązki ciążą na właścicielach lokali, budynków.
1.1 Ochroną ubezpieczeniową objęte są również:
a) budynki wraz z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami i/lub urządzeniami, w tym
fotowoltaicznymi/solarnymi (w tym przewody),
b) budowle wraz z instalacjami i/lub urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
w szczególności: drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszorowerowe, płoty, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, bramy, ogrodzenia,
balustrady, pokrywy oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, szalety
stałe i kontenerowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, znaki drogowe
oraz tabliczki z nazwami ulic wraz ze słupkami, na których są zainstalowane;
c) maszyny, urządzenia i wyposażenie z uwzględnieniem środków inscenizacji oraz sprzętu
nagłaśniającego oraz mienie będące w użytkowaniu / powierzone uczniom placówek
oświatowych (urządzenia, narzędzia, przyrządy, aparaty techniczne) zarówno w miejscu
wskazanym w umowie ubezpieczenia jaki i poza nim – teren Gminy Gorzyce;
d) place zabaw, tereny rekreacyjne, miasteczka ruchu drogowego wraz z zainstalowanym
wyposażeniem
(infrastrukturą)
podziemnym
i
nadziemnym
(wewnętrznym
i zewnętrznym),
e) obiekty sportowe z uwzględnieniem stadionów, boisk przyszkolnych wraz
z zainstalowanym wyposażeniem wewnętrznym i zewnętrznym (infrastrukturą
towarzyszącą);
f) pojemniki na surowce wtórne, kosze, ławki itp.;
g) zieleń gminna w tym należąca / będąca we władaniu jednostek organizacyjnych/
instytucji kultury, w tym parki, nasadzenia;
h) mienie osób trzecich;
i) księgozbiory i archiwa;
j) sygnalizacja świetlna wraz z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe
(m.in. latarnie, lampy), oprawy oświetlenia ulicznego i iluminacji obiektów oraz szafki
zasilające;
k) wiaty i słupki przystankowe wraz z instalacjami w tym z tablicami elektronicznymi;
l) rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne;
m) budynki i lokale nie użytkowane przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany;
n) mienie członków OSP/MDP;
o) wyposażenie jednostek OSP;
p) obiekty architektury z uwzględnieniem pomników, rzeźb, kompozycji przestrzennych,
altan, elementów infrastruktury, instalacji służących podniesieniu bezpieczeństwa;
q) mienie będące w trakcie budowy, przebudowy, modernizacji, remontu, montażu
w tym również podczas prac, co do których jest wymagane pozwolenie na budowę
zgodnie z klauzulą ubezpieczenia prac budowlano-montażowych;
r) w zakresie kradzieży – dodatkową ochroną objęte są szkody powstałe wskutek
kradzieży zwykłej;
s) w zakresie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia – wewnętrzne
i zewnętrzne – ochroną objęte są szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne
i dachowe, płyty szklane, tablice reklamowe, szyldy, gabloty, neony, reklamy świetlne,
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oszklenia wiat przystankowych (szkło, tworzywo), tablice elektroniczne, instalacje
fotowoltaiczne/solarne;
t) ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe wskutek prowadzenia akcji
ratowniczej w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia, a także szkody
polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu spowodowanym zdarzeniami objętymi
zakresem ubezpieczenia.
1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) mienia będącego w trakcie ruchu próbnego lub testów poprzedzających podpisanie
protokołu zdawczo/odbiorczego uprawniającego do normalnego użytkowania,
b) zwierząt, gruntu, upraw roślinnych – za wyjątkiem zieleni miejskiej i nasadzeń;
c) mienia w trakcie transportu, za wyjątkiem transportu wartości pieniężnych
oraz transportu mienia pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami Ubezpieczającego,
d) pojazdów ubezpieczonych w ramach ryzyka autocasco,
e) napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej zlokalizowanych w odległości
większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi
działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem
ubezpieczenia,
f) odpadów oraz środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych
z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej,
g) mienia znajdującego się pod ziemią, niestanowiącego integralnej części mienia
będącego na powierzchni zmieni, oraz mienia związane z działalnością wydobywczą
znajdującego się pod ziemią
h) mienia będącego w trakcie budowy lub montażu, instalacji, rozruchu próbnego
lub testów poprzedzających uruchomienie, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej
w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
i) mienia ruchomego o charakterze zabytkowym, artystycznym i unikatowym,
w tym wzorów, prototypów oraz przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej, a także dział
sztuki, eksponatów, futra, biżuterii, metali szlachetnych, w tym złoto, srebro i wyroby
z tych metali, kamienie szlachetne, perły a także platyna i inne metale z grupy
platynowców, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków
określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
j) mienia poza linią brzegową lądu,
k) mostów, wiaduktów i estakad, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów
oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
l) statków powietrznych i wodnych,
m) papierów wartościowych, dokumentów gwarancji, czeków, z zastrzeżeniem ochrony
udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul
dodatkowych,
n) akt i dokumentów oraz danych zawartych na wszelkiego rodzaju innych nośnikach
niż elektroniczne, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków
określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych,
o) szklarni oraz mienia w nich zawartego, namiotów – za wyjątkiem hal namiotowych
będących zabudową m.in. obiektów sportowych,
p) budynków, budowli, maszyn i urządzeń przeznaczonych do likwidacji lub rozbiórki
oraz mienia znajdującego się w tych budynkach lub budowlach,
q) mienia wyłączonego z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni, pustostanów, chyba,
że zostaną spełnione poniższe warunki:
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1. maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone,
konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
2. teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony
w porze nocnej,
3. gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu,
są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4. z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została
usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we
wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C.
5. W przypadku gdy zostaną spełnione powyższe warunki określone w ppkt. 1-4,
to takie mienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową wyłączenie w zakresie
poniższych ryzyk:
➢ pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu lub upadku statku powietrznego;
➢ huraganu lub gradu;
➢ powodzi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi, osuwania się ziemi,
zapadania się ziemi, lawiny, naporu śniegu;
➢ zalania;
➢ upadku drzew lub masztów, dźwigów, kominów lub innych budowli;
➢ uderzenia pojazdu;
➢ dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego,
z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych
poniżej i/lub klauzul dodatkowych.
1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane
tylko i wyłącznie przez następujące przyczyny wymienione poniżej:
a) wojna, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające
charakter wojenny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy też nie;
b) wojna domowa, rewolucja, powstanie, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny;
c) działanie promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na źródło
jego pochodzenia;
d) skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami
przemysłowymi lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska;
e) wina umyślna Wójta Gminy, Zastępców Wójta;
f) modyfikacje genetyczne;
g) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
h) wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, błędy w produkcji, montażu chyba,
że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony - wtedy
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia;
i) wybuch w przełącznikach elektrycznych lub innych elementach przełączających wskutek
występującego w nich ciśnienia gazu;
j) szkody w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu
ognia lub ciepła;
k) szkody będące następstwem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego
mienia w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem;
l) szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane
złym stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub nieprawidłowo zabezpieczonymi
otworami, w przypadku gdy Zamawiający był odpowiedzialny za utrzymanie ich
w dobrym stanie technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej
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staranności powinien był wiedzieć, lecz z przyczyn obiektywnych nie był w stanie
usunąć/naprawić nieprawidłowości - z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach
limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych;
szkody powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu
poniżej 10 cm nad poziomem podłogi, chyba, że technologicznie mienie winno być
posadowione bezpośrednio na podłodze;
szkody posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie niniejsze nie dotyczy
szkód polegających na dewastacji/wandalizmie (z uwzględnieniem graffiti) mienia;
szkody powstałe na skutek stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego
z konfiskaty, nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie
ustanowionych władz;
szkody powstałe na skutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia
radioaktywnego, promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami
przemysłowymi oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
szkody geologiczne w rozumieniu Prawa geologicznego;
szkody polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków
lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego
zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową;
szkody powstałe wskutek powolnego oddziaływania czynników temperatury, deszczu,
mrozu itp. (nie mające charakteru zdarzenia nagłego i niespodziewanego);
ochrona ubezpieczeniowa nie ma zastosowania i nie pokrywa żadnej rzeczywistej
lub rzekomej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenie lub roszczenia w odniesieniu
do szkody lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych, wynikających
lub będących następstwem albo w jakikolwiek sposób związanych z azbestem
lub jakimikolwiek materiałami zawierającymi w jakiejkolwiek formie lub wielkości azbest,
szkody powstałe wskutek awarii mechanicznych i/lub elektrycznych maszyn i urządzeń,
chyba, że w ich następstwie nastąpiło inne nie wyłączone zdarzenie oraz
z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych
poniżej i/lub klauzul dodatkowych;
szkody będące skutkiem niezadziałania, nieprawidłowego działania lub zastosowania
sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym
elektronicznym
urządzeniu,
systemie
(np.
w
komputerze,
sterowaniu
mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci, a także niedostępności, utraty
lub zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej przez sprzęt,
oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym
urządzeniu, systemie lub sieci – chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie
niewyłączone z zakresu ubezpieczenia;
szkody spowodowane katastrofą budowlaną
w rozumieniu prawa budowlanego,
zapadnięciem się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów,
konstrukcji budynków takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba, że nastąpiły
one jako rezultat wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego zakresem
ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków
określonych poniżej i/lub klauzul dodatkowych;
szkody mające charakter zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia
jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek
niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych
chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej
lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiejkolwiek wynikającej z tego szkody
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spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej. Zniszczenie, zepsucie, przerwanie
lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania
i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych
chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie;
y) szkody w mieniu spowodowane:
➢ zdarzeniami lub
➢ decyzjami
odpowiednich
organów
albo
Ubezpieczonego
lub
Ubezpieczającego
powodującymi
konieczność
utylizacji
mienia,
w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako
niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii
jakichkolwiek chorób zakaźnych.
2. System ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
a) środki trwałe – system sum stałych – wartość księgowa brutto bez względu na wiek,
stopień umorzenia i technicznego lub faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją
księgową albo wartość odtworzeniowa (nowa) wyliczona w oparciu o powierzchnię
użytkową i koszt odtworzenia 1m kw - wg Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego i przy
uwzględnieniu współczynników korygujących 0,2 i/lub 0,5 i/lub 0,7 lub w oparciu
o operaty szacunkowe,
b) nakłady inwestycyjne w obcych środkach trwałych – system pierwszego ryzyka wartość poniesionych robót wykończeniowych, remontowych, adaptacyjnych w obcych
środkach trwałych;
c) wartości pieniężne – system pierwszego ryzyka - wartość nominalna;
d) niskocenne środki trwałe, w tym również mienie poza ewidencją środków trwałych –
system pierwszego ryzyka – wartość wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia;
e) mienie osób trzecich – system pierwszego ryzyka – wartość odtworzeniowa (nowa)
lub rzeczywista określona na podstawie umowy;
f) mienie osobiste pracowników – system pierwszego ryzyka – wartość rzeczywista.
Wartość odtworzeniowa (nowa):
• dla budynków, budowli – kwota środków finansowych niezbędna
do wybudowania
w danym miejscu ubezpieczenia nowego obiektu o takich
samych wymiarach, konstrukcji i standardzie wykończenia, jak obiekt stanowiący
przedmiot ubezpieczenia, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych kosztów
towarzyszących procesowi inwestycyjnemu;
• dla
maszyn,
urządzeń, wyposażenia, nakładów
adaptacyjnych
i innego mienia
- kwota środków finansowych niezbędna do zakupu
lub odtworzenia mienia o takich samych parametrach użytkowych
i jakościowych jak mienie będące przedmiotem ubezpieczenia.
W przypadku decyzji Ubezpieczającego/Ubezpieczonego o odtworzeniu mienia w innej
technologii
(wymiary,
konstrukcja,
wykończenie,
parametry
użytkowe
i/lub jakościowe) i/lub w innej lokalizacji, odszkodowaniem będą koszty zastąpienia,
nie więcej niż suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul i/lub postanowień
dodatkowych.
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W przypadku decyzji Ubezpieczającego/Ubezpieczonego o rezygnacji z odbudowy
uszkodzonego/zniszczonego mienia, wypłata odszkodowania nastąpi tak jakby
odbudowa nastąpiła.
W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych w wartości odtworzeniowej
nowej nie ma zastosowania konsumpcja sumy ubezpieczenia po wypłacie
odszkodowania.
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w przypadku szkody całkowitej jest
wartość zadeklarowana do umowy ubezpieczenia (wartość na dzień rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej). Przy wyliczaniu odszkodowania nie uwzględnia się stopnia zużycia
technicznego tego mienia.
W przypadku szkody częściowej Ubezpieczyciel zrefunduje uzasadnione
udokumentowane koszty naprawy uszkodzonego mienia, w tym koszty transportu,
demontażu/montażu, w granicach sumy ubezpieczenia tego mienia lub limitu
odpowiedzialności uzgodnionego w odniesieniu tego mienia. Przy wyliczaniu
odszkodowania nie uwzględnia się stopnia zużycia technicznego tego mienia.
Szczegółowe sumy ubezpieczenia dla poszczególnych jednostek organizacyjnych
podane zostały w Załączniku A2 oraz w Formularzu cenowym.
Jeżeli w Załączniku A2 dla określonej grupy mienia zostały zadeklarowane
odrębne wartości, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do
podanej w Załączniku A2 sumy ubezpieczenia (wartości), w innym przypadku
zastosowanie mają poniższe - wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych
/ instytucji kultury limity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia:
1) instrumenty muzyczne, kostiumy teatralne, rekwizyty i środki inscenizacji
oraz elektroniczny sprzęt nagłaśniający użytkowany poza miejscem ubezpieczenia
podczas imprez na terenie Europy:
limit 50.000 PLN,
2) nakłady adaptacyjne:
limit 100.000 PLN,
3) księgozbiory, zbiory muzealne, archiwa z włączeniem kosztów osuszania / renowacji:
limit 100.000 PLN,
4) dzieła sztuki, obrazy w tym wypożyczone:
limit 100.000 PLN,
5) wartości pieniężne w ubezpieczonych lokalizacjach:
limit 100.000 PLN
6) rowy melioracyjne / odpływowe, przewody / instalacje / sieci i urządzenia
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, przewody i urządzenia wodociągowe,
kanalizacyjne, centralnego ogrzewania lub inne urządzenia technologiczne, w tym także
szkody spowodowane wskutek zamarznięcia lub pęknięcia:
limit 300.000 PLN,
7) sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy
oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów i/lub drzew wraz z szafkami zasilającymi,
rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne:
limit 300.000 PLN,
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8) infrastruktura drogowa, mostowa, wodno-kanalizacyjna (drogi, mosty, wiadukty, kładki,
chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne,
balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej):
limit 1.000.000 PLN,
9) place zabaw, tereny rekreacyjne, parki, zieleń miejska, nasadzenia, miasteczka ruchu
drogowego wraz z zainstalowanym wyposażeniem (infrastrukturą) podziemnym
i nadziemnym (wewnętrznym i zewnętrznym):
limit 500.000 PLN,
10) pojemniki na surowce wtórne, kosze, ławki:
limit 100.000 PLN,
11) niskocenne środki trwałe, w tym w mienie poza ewidencją środków trwałych
oraz mienie będące w użytkowaniu / powierzone uczniom placówek oświatowych:
limit 200.000 PLN,
12) wartości pieniężne w ubezpieczonych lokalizacjach od kradzieży z włamaniem i rabunku:
limit 100.000 PLN,
13) wartości pieniężne od rabunku podczas transportu:
limit 50.000 PLN,
14) mienie z włączeniem niskocennych środków trwałych i środków poza ewidencją
środków trwałych oraz mienie będące w użytkowaniu / powierzone uczniom placówek
oświatowych – z wyłączeniem wartości pieniężnych – od kradzieży z włamaniem
i rabunku:
limit 200.000 PLN,
15) mienie z włączeniem niskocennych środków trwałych i środków poza ewidencją
środków trwałych (wewnątrz budynków/budowli oraz na zewnątrz), w tym m.in.:
sygnalizacja świetlna z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, oprawy
oświetlenia ulicznego i iluminacja obiektów i/lub drzew wraz z szafkami zasilającymi,
rurociągi, kable, przewody, światłowody, instalacje elektryczne i sieci energetyczne,
infrastruktura drogowa i mostowa (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze
i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki
drogowe, znaki
z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
pokrywy/sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej), pojemniki na surowce
wtórne, kosze, ławki, zieleń miejska:
• od wandalizmu /dewastacji rozumianego jako zniszczenie, uszkodzenie czy zabór
(kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli) zarówno wskutek
kradzieży z włamaniem jaki i bez związku z kradzieżą (brak wymogu pokonania
jakichkolwiek zabezpieczeń) - limit 500.000 PLN,
• od zniszczenia wskutek graffiti - limit 100.000 PLN,
16) mienie od kradzieży bez śladów włamania – tzw. kradzież zwykła –
wypłata
odszkodowania następuje na podstawie protokołu policji lub oświadczenia świadków:
limit 20.000 PLN,
17) szkody powstałe przez rozbicie lub stłuczenie w szybach, tworzywach sztucznych,
instalacjach fotowoltaicznych/solarnych, okładzinach kamiennych i innych przedmiotach
spowodowane uszkodzeniem, stłuczeniem lub rozbiciem (wraz kosztami dodatkowymi):
limit 200.000 PLN,
18) szkody wynikające z pośredniego uderzenia pioruna i indukcji elektromagnetycznej –
zgonie z klauzulą,
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19) szkody wynikające z nieodpowiednich parametrów prądu elektrycznego – zgodnie z
klauzulą,
20) szkody powstałe wskutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w złączach,
przecieków we wszelkiego rodzaju połączeniach i/lub niewłaściwych spawach, pękaniu
mienia objętego ochroną:
limit 500.000 PLN,
21) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu czasowo znajdującym się poza miejscem
ubezpieczenia wskazanym w polisie – na terenie RP (m.in. wypożyczenie, organizacja
imprezy, targów, i/lub eksploatacja, remont, naprawa):
limit 200.000 PLN,
22) szkody spowodowane przez samoistną katastrofę budowlaną, za którą uważa się
nie zamierzone, gwałtowne, nagłe i nieprzewidziane zniszczenie obiektu budowlanego
lub jego części. Katastrofą budowlaną nie jest:
a) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się
do naprawy lub wymiany;
b) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
c) awaria instalacji.
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności także za szkody:
1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty
budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
2) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.
Limit odpowiedzialności dla ryzyka katastrofy budowlanej wynosi 2.000.000 PLN
na jedno i wszystkie zdarzenia.
23) szkody spowodowane przez rozruchy, strajki, zamieszki lub niepokoje społeczne –
zgodnie z klauzulą,
24) szkody spowodowane przez akty terroru – zgodnie z klauzulą,
25) szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu powstałe w wyniku, w związku lub podczas
prowadzenia prac związanych z budową bądź montażem oraz przebudową
lub remontem, zarówno w mieniu będącym bezpośrednio przedmiotem tych prac,
jak i w mieniu otaczającym nie objętym tymi pracami, pod warunkiem, iż prace te
nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu; dla mienia stanowiącego nakłady
inwestycyjne lub remontowe ustanawia się limit w wysokości 1.000.000 PLN,
26) automatyczne objęcie ochroną mienia w nowych lokalizacjach – ochrona
ubezpieczeniowa obejmuje mienie przeniesione do nowych lokalizacji (własnych
i/lub wynajętych) powstałych w okresie ubezpieczenia - limit 100.000 PLN
na lokalizację, przy czym fakt taki musi zostać zgłoszony Ubezpieczycielowi w ciągu
90 dni od uruchomienia lokalizacji,
27) mienie pracowników – łączny limit 200.000 PLN z zastrzeżeniem limitu w wysokości
200 PLN na jedną osobę (wartość rzeczywista),
28) mienie członków OSP/MDP – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe
w czasie akcji ratowniczej lub ćwiczeń, a także w drodze na i z akcji ratowniczej,
ćwiczeń, zawodów, wykonywania czynności zawodowych na terenie remizy OSP –
łączny limit 100.000 PLN, z zastrzeżeniem limitu w wysokości 1.500 PLN
na jedną osobę (wartość rzeczywista),
29) wyposażenie jednostek OSP – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe
w mieniu przechowywanym w jednostkach oraz podczas wykorzystywania w trakcie
akcji ratowniczych, ćwiczeń, zawodów, a także w drodze na i z akcji ratowniczej,
ćwiczeń, zawodów – łączny limit 300.000 PLN (wartość odtworzeniowa),
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30) prewencyjna suma ubezpieczenia – ustala się dodatkowy limit w wysokości
200.000 PLN do wykorzystania w razie stwierdzenia niedoubezpieczenia w przypadku
powstania szkody,
31) koszty naprawy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych uszkodzonych w wyniku włamania
lub usiłowania włamania:
limit 100.000 PLN,
32) koszty uprzątnięcia zieleni miejskiej oraz nowych nasadzeń będące konsekwencją straty
lub szkody powstałej w wyniku zdarzeń losowych obejmowanych ochroną
z wyłączeniem kradzieży zwykłej:
limit 100.000 PLN,
33) zwiększone koszty działalności - limit 200.000 PLN,
zwiększone koszty działalności to koszty dodatkowe:
1) wynikające z konieczności czasowego użytkowania innych budynków, budowli,
lokali, maszyn lub urządzeń stanowiących własność innych podmiotów,
2) wynajęcia środków transportu w celu przewiezienia mienia do nowej lokalizacji
oraz adaptacji pomieszczeń w tej nowej lokalizacji,
3) wynajęcia i pracy specjalistycznego sprzętu do załadowania mienia w miejscu
ubezpieczenia, przeładowania i wyładowania tego mienia w nowej lokalizacji,
4) pracy w godzinach nadliczbowych pracowników zatrudnionych
u Ubezpieczającego, w związku z pracami, o których mowa w pkt 2) i 3),
poinformowania klientów i podmiotów współpracujących o zmianach
w prowadzonej działalności gospodarczej
Zwiększone koszty działalności nie obejmują finansowych skutków przestoju wskutek
szkody w mieniu spowodowanych:
a) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej w wyniku wprowadzenia innowacji
i ulepszeń w trakcie procesu odbudowy zniszczonego mienia lub wskutek decyzji
Ubezpieczonego lub decyzji administracyjnych, przy czym brak odpowiedzialności
Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia
procesu naprawy;
b) wydłużeniem procesu naprawy szkody rzeczowej:
➢ wskutek decyzji innych niż decyzje administracyjne, w tym decyzji samego
ubezpieczonego lub któregokolwiek z podmiotów prowadzących proces
odtwarzania mienia,
➢ wskutek wszelkich innych okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii
lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych, przy czym brak odpowiedzialności
Ubezpieczyciela dotyczy wyłącznie utraty zysku zaistniałej w okresie wydłużenia
procesu naprawy,
34) koszty zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą bez względu
na efekt podjętych działań – limit 2.000.000 PLN łącznie z ust. 35);
35) koszty związane z akcją ratowniczą, koszty uprzątnięcia i utylizacji pozostałości
po szkodzie, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione w związku
ze szkodą – limit 2.000.000 PLN łącznie z ust. 34).
3. Franszyzy i udziały własne
Franszyza na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości:
• franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia powodującego szkodę
w ubezpieczonym mieniu wynosi 200 PLN,
• franszyza redukcyjna:
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3.000 PLN dla ryzyka katastrofy budowlanej,
5% nie więcej niż 500 PLN dla ryzyka kradzieży zwykłej,
10% nie mniej niż 5.000,00 PLN dla ryzyka powodzi,
200,00 PLN dla szkód powstałych wskutek stłuczenia szyb i innych
przedmiotów szklanych,
➢ 5.000,00 PLN dla szkód wskutek aktów terroru, a także strajków, rozruchów,
zamieszek wewnętrznych,
➢ 1.000,00 PLN dla szkód elektrycznych wg klauzuli szkód elektrycznych,
inne franszyzy integralne / redukcyjne nie mają zastosowania chyba, że wyraźnie
zostały zapisane w klauzulach dodatkowych.
➢
➢
➢
➢

•

4. System wypłaty odszkodowań
Odszkodowania będą wypłacane, w odniesieniu do:
• środków trwałych – wg kosztów zakupu, odbudowy, remontu lub naprawy
uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich
samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody,
z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed
zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu i montażu; z uwzględnieniem
wszystkich niezbędnych kosztów towarzyszących procesowi inwestycyjnemu
w przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów
szklanych
od
stłuczenia,
należne
odszkodowanie
powiększone
zostanie
o udokumentowane koszty wykonania napisów zgodnie z wzorami istniejącymi przed
powstaniem szkody, a także o koszty ustawienia rusztowań niezbędnych dla dokonania
wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia,
• nakładów inwestycyjnych – według wartości faktycznie poniesionych kosztów remontów
i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu,
• niskocennych środków trwałych – wg cen zakupu lub kosztów wytworzenia
powiększonych o koszty transportu i montażu.
Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być
przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane.
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu
ubezpieczenia dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul
dodatkowych.
W przypadku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartości księgowej
brutto, odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT,
o ile Zamawiający nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT, z zastrzeżeniem,
że w tym przypadku odszkodowanie nie może przekroczyć zadeklarowanej
sumy ubezpieczenia.
W przypadku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg odtworzeniowej
(nowej), odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT,
o ile Zamawiający nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT oraz pod
warunkiem, że wartość podatku VAT została uwzględniona w sumie
ubezpieczenia.
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Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań,
z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego
w systemie pierwszego ryzyka.
5. Postanowienia dodatkowe
Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały klauzule dodatkowe
w brzmieniu określonym w Załączniku B.
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Sekcja B: UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
1. Zakres i przedmiot ubezpieczenia
a) przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie z zadeklarowaną wartością;
b) ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na jego wiek i zużycie techniczne;
c) określony sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód
materialnych (fizycznych) polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego
uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego
przyczyny, nie wyłączonych w ramach OWU Wykonawcy, a w szczególności spowodowanych
przez:
• niewłaściwą obsługę sprzętu elektronicznego, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność,
zaniedbanie, błędną obsługę, brak kwalifikacji, świadome i celowe zniszczenie przez osoby
trzecie,
• działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy oraz polegające na osmaleniu,
przypaleniu), a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego
i pośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji
ratunkowej (np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania),
• działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno - kanalizacyjnych, burzy, powodzi,
sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy
w innej postaci oraz mrozu, gradu, śniegu,
• działanie wiatru (huraganu), lawiny, zapadania i osunięcia się ziemi,
• wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero
po okresie gwarancji,
• zbyt wysokie / niskie napięcia w sieci instalacji elektrycznej, przepięcia, przetężenia,
• pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych tj. działanie pola
elektromagnetycznego, indukcji, itp.,
• kradzież (z zastrzeżeniem, że kradzież zwykła objęta jest ochroną do limitu wspólnego
dla wszystkich jednostek organizacyjnych w wysokości 20.000 PLN na jedno
i wszystkie zdarzenia).
Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy zniszczenia, zepsucia, przerwania
lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania
ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania
lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej
lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiejkolwiek wynikającej z tego szkody
spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej. Zniszczenie, zepsucie, przerwanie
lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania
i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów
nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również:
a) szkody powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia
z użytkowania;
b) szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, kradzieży zuchwałej/zwykłej, rabunku Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność także za szkody powstałe wskutek kradzieży z pojazdu
lub kradzieży całego pojazdu wraz ze sprzętem;
c) szkody w lampach elektronowych;
d) szkody w sprzęcie przenośnym powstałe na terenie całego Świata;
e) szkody w sprzęcie przenośnym spowodowane jego upadkiem/upuszczeniem,
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f) szkody powstałe wskutek dewastacji / wandalizmu,
g) szkody powstałe wskutek stłuczenia / rozbicia.
Zakres ubezpieczenia obejmuje również tzw. koszty odtworzenia danych i oprogramowania,
w tym w szczególności zainstalowanie licencjonowanego oprogramowania przez wyspecjalizowaną
firmę lub służby własne wraz z instalacją, konfiguracją i przeniesieniem baz danych (koszty
ponownego uruchomienia i wdrożenia systemów operacyjnych, informatycznych, sterujących, itp.
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sprzętu lub urządzeń) oraz wprowadzenie danych
przez pracowników zmierzające do zaktualizowania bazy danych. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną
koszty pracy służb lub pracowników własnych Zamawiającego wówczas, gdy koszty te stanowią
ponadstandardowe wynagrodzenie.
2. Suma ubezpieczenia
Szczegółowe sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego wg wartości księgowej
brutto lub odtworzeniowej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych podane
zostały w Załączniku A3.
Jeżeli w Załączniku A3 dla określonej grupy mienia zostały zadeklarowane odrębne
wartości, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do podanej w Załączniku
A3 sumy ubezpieczenia (wartości), w innym przypadku zastosowanie mają poniższe wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych /instytucji kultury limity
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia:
• 200.000,00 PLN dla kosztów odtworzenia danych, oprogramowania, nośników
danych,
• 100.000,00 PLN dla zwiększonych kosztów działalności (w tym m.in.: tymczasowe
wykorzystanie sprzętu zastępczego i/lub systemów zewnętrznych, wynajęcie i użytkowanie
zastępczych pomieszczeń i/lub urządzeń, dodatkowe wynagrodzenie pracowników, koszty
usług świadczonych przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, przeprogramowanie,
resetowanie, powtórne przywrócenie, transport).
3. Franszyzy i udziały własne
• franszyza redukcyjna wynosi:
➢ 500 PLN dla sprzętu stacjonarnego oraz przenośnego użytkowanego stacjonarnie
(w miejscu ubezpieczenia),
➢ 10% nie mniej niż 500 PLN dla sprzętu przenośnego, podczas użytkowania poza
miejscem ubezpieczenia,
➢ 5% nie mniej niż 500 PLN dla danych, nośników danych, oprogramowania,
• inne franszyzy integralne / redukcyjne nie mają zastosowania, chyba, że wyraźnie zostały
zapisane w klauzulach dodatkowych.
4. System wypłaty odszkodowań
• odszkodowania będą wypłacane w wysokości kosztów poniesionych w celu przywrócenia
uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu przydatności do użytku lub w wysokości ceny
nabycia sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach, powiększone
o koszty demontażu i ponownego montażu poniesione w celu wykonania naprawy/wymiany
oraz koszty transportu – bez względu na wiek oraz zużycie techniczne,
• przez szkodę całkowitą rozumie się takie uszkodzenie sprzętu, że naprawa jest niemożliwa
lub koszt naprawy przekracza wartość rzeczywistą sprzętu,
• przez wartość rzeczywistą rozumie się wartość rynkową uszkodzonego sprzętu,
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postanowienia warunków ubezpieczenia zmieniające zasady
wypłat
odszkodowania
w przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa
nie mają zastosowania w umowie ubezpieczenia.

5. Postanowienia dodatkowe
Do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk będą miały zastosowanie klauzule
dodatkowe w brzmieniu określonym w Załączniku B.

Sekcja C: UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1. Zakres i przedmiot ubezpieczenia
Ubezpieczyciel
obejmuje
ochroną
szkody
powstałe
wskutek
nagłych,
nieprzewidzianych, niezależnych od woli Zamawiającego zdarzeń losowych
(all risks) w mieniu będącym własnością
oraz w użytkowaniu jednostek
organizacyjnych / jednostek kultury Zamawiającego – m.in.:
pożaru, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu (min. siła wiatru 13,9
m/s), deszczu nawalnego (min. współczynnik 3), powodzi (podniesienie się poziomu wody
w korytach wód płynących i/ lub stojących wskutek nadmiernych opadów atmosferycznych,
topnienia śniegu lub kry lodowej, tworzenia się zatorów lodowych, spływu wód po zboczach
i stokach, wystąpienia wody z systemów kanalizacyjnych wskutek tych zdarzeń), gradu, lawiny,
naporu śniegu lub lodu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu
(w tym również pojazdu będącego własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego), huku
ponaddźwiękowego, dymu, sadzy, szkód wodociągowych lub centralnego ogrzewania i/lub
wydostania się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych (m.in. wskutek
awarii tych urządzeń, samoistnego rozszczelnienia się zbiorników lub ich stłuczenia/pęknięcia),
zalania (m.in. wskutek nadmiernych opadów deszczu powodujących również szkody wodociągowe –
wydostanie się mediów z urządzeń wodno–kanalizacyjnych), samoczynnego uruchomienia się
instalacji gaśniczych z przyczyn innych niż pożar czy dym, nieumyślnego pozostawienia otwartych
jakichkolwiek zaworów/kranów w sieci wodociągowej, topnienia śniegu/lodu), upadku drzew,
budynków lub budowli, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniami atmosferycznymi
(bezpośrednie i/lub pośrednie działanie pioruna i/lub indukcji elektromagnetycznej jak
i nie mających związku ze zjawiskami atmosferycznymi (np. niewłaściwe parametry prądu
elektrycznego), katastrofy budowlanej, oraz w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku
ze zdarzeniami losowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową a także zanieczyszczenia lub skażenia
ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, kradzieży
z włamaniem dokonanej lub usiłowanej, rabunku, wandalizmu/dewastacji rozumianego jako
zniszczenie, uszkodzenie czy zabór (kradzież) mienia (wewnątrz i na zewnątrz budynków/budowli)
zarówno wskutek kradzieży z włamaniem, stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych w tym
również instalacji fotowoltaicznych/solarnych, szkód elektrycznych, szkód mechanicznych,
uszkodzenia i/lub zniszczenia przez zwierzęta, ptaki, gryzonie.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte
są zadeklarowane do ubezpieczenia instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i kotły
centralnego ogrzewania (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji
oraz technicznego/faktycznego zużycia), stanowiące własność Zamawiającego i będące
w posiadaniu / użytkowaniu osób trzecich – mieszkańców Gminy Gorzyce.
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Przedmiotem ubezpieczenia są określone zgodnie z załączonym wykazem, instalacje fotowoltaiczne,
pompy ciepła, kotły na biomasę zainstalowane na stanowisku pracy, gotowe do użytku zgodnie
z przeznaczeniem, dla których testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, chyba
że przeprowadzenie tych testów nie było wymagane przez producenta.
Przedmiotem ubezpieczenia są zarówno instalacje naziemne jak i instalacje
zamontowane na / w obiektach.
Instalacje deklarowane do ubezpieczenia są objęte ochroną w miejscu wymienionym
w Załączniku D (teren Gminy Gorzyce).
Szczegółowy wykaz instalacji został zamieszczony w Załączniku D oraz załącznikach
dodatkowych dotyczących szkodowości.
Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z:
a) błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji,
b) wandalizmu,
c) kradzieży z włamaniem,
d) rabunku,
e) pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego,
f) gradu, huraganu, powodzi,
g) działania wody i wilgoci,
h) błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu, a także wad materiałowych,
i) przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych,
j) uszkodzenia dokonanego przez zwierzęta, gryzonie, ptaki,
k) niewłaściwego działania urządzeń pomiarowych oraz zabezpieczających,
l) szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi
zakresem ubezpieczenia.
W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Ubezpieczyciel zwraca koszty
poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia
jej rozmiarów, w granicach jego sumy ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały
się bezskuteczne.
Powyższe koszty są zwracane nawet, jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.
Jeżeli powyższe koszty zostały poniesione na pisemne polecenie Ubezpieczyciela, wówczas koszty te
zostaną zwrócone w całości nawet, jeżeli odszkodowanie za szkodę w mieniu powiększone o te koszty
przekracza łączną sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności uzgodniony dla danej umowy
ubezpieczenia.
1.1 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, a także konfiskaty, nacjonalizacji,
przetrzymywania lub zarekwirowania przez władzę,
b) wybuchu wulkanu, tsunami, tajfunu, cyklonu, tornado,
c) działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego,
d) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu na skutek
innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.
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1.2 Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
a) szkody bezpośrednio lub pośrednio powstałe wskutek zaboru mienia lub zaginięcia,
za wyjątkiem szkód powstałych na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku,
b) straty pośrednie wszelkiego rodzaju, takie jak: utrata zysku, kary umowne, straty
spowodowane opóźnieniem, brak wydajności, utrata rynku itp.,
c) szkody spowodowane uszkodzeniami lub defektami istniejącymi w chwili zawarcia umowy
ubezpieczenia, o których Zamawiający albo jego reprezentanci wiedzieli lub przy zachowaniu
należytej staranności mogli się dowiedzieć, niezależnie od faktu, czy Ubezpieczyciel był o nich
powiadomiony,
d) jakiekolwiek koszty poniesione w celu usunięcia funkcjonalnych wad lub usterek, w tym m.in.
skutków działania wirusów komputerowych, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku
zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
e) jakiekolwiek koszty, które Zamawiający poniósłby, gdyby szkoda się nie zdarzyła, na przykład
związane z konserwacją ubezpieczonej instalacji,
f) szkody, za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny
producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
g) szkody powstałe wskutek testów prowadzonych na i przy wykorzystaniu ubezpieczonego
mienia, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi
(oględzinami i przeglądami), a także powstałe w wyniku zamierzonego przeciążenia,
doświadczeń lub eksperymentów przeprowadzonych w warunkach innych niż wynikające
z normalnego używania instalacji fotowoltaicznej,
h) szkody, za które na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy jest odpowiedzialny
przewoźnik, spedytor lub podwykonawca,
i) szkody powstałe w elementach instalacji wskutek ich technicznego zużycia lub starzenia
w trakcie użytkowania, włączając powolne działanie czynników atmosferycznych,
j) szkody w uszczelkach oraz środkach eksploatacyjnych jakiegokolwiek rodzaju (olej, smar,
chemikalia itp.), chyba że szkody są skutkiem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,
k) uszkodzenia estetyczne, takie jak zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub
emaliowanych, chyba że uszkodzenia są skutkiem zdarzenia objętego umową ubezpieczenia,
l) szkody wynikłe z niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego zastosowania
sprzętu, oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym
urządzeniu, systemie (np. w komputerze, sterowniku mikroprocesorowym, układzie scalonym)
lub sieci, a także niedostępności, utraty lub zniekształcenia informacji przechowywanej
lub przetwarzanej przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym
elektronicznym urządzeniu, systemie lub sieci, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie
niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność
wyłącznie za skutki takiego zdarzenia,
m) szkody powstałe na skutek: stopniowego pogarszania się ubezpieczonego mienia, między
innymi w związku z normalną korozją, systematycznym zawilgacaniem, przesiąkaniem,
działaniem wód gruntowych, przemarzaniem ścian, a także w związku z naturą przedmiotu
ubezpieczenia, czyli m.in. stopniowo postępującym: pogarszaniem właściwości, odkształceniem
lub deformacjom; powolnego działania czynników termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni,
porostów, grzybów, mokrego lub suchego rozkładu, insektów, bakterii), chyba że w następstwie
wystąpiło inne zdarzenie, nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialność tylko za skutki takiego zdarzenia,
n) szkody powstałe na skutek deformowania, osiadania lub pękania budynków, budowli lub ich
części, chyba że szkoda powstała wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu
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ubezpieczenia; wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki tego
zdarzenia,
o) szkody powstałe na skutek zapadania lub osuwania się ziemi, gdy są to szkody powstałe
w wyniku działalności zakładu górniczego w rozumieniu Ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
p) szkody powstałe w instalacjach fotowoltaicznych, które zostały zamontowane przez osoby
nieuprawnione lub nie posiadające kwalifikacji do wykonania montażu instalacji.
1.3 Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody spowodowane tylko
i wyłącznie przez następujące przyczyny wymienione poniżej:
a) wojna, wrogie działania innego państwa, działania wojenne lub inne akcje mające charakter
wojenny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana czy też nie;
b) wojna domowa, rewolucja, powstanie, zamach stanu, stan wyjątkowy, stan wojenny;
c) działanie promieniowania jonizacyjnego, skażenie radioaktywne, bez względu na źródło jego
pochodzenia;
d) skażenie lub zanieczyszczenie środowiska lub ubezpieczonego mienia odpadami przemysłowymi
lub zanieczyszczeniami emitowanymi do środowiska;
e) wina umyślna Wójta Gminy, Zastępców Wójta;
f) modyfikacje genetyczne;
g) szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego;
h) wady projektowe, materiałowe, konstrukcyjne, błędy w produkcji, montażu chyba, że w ich
następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ochrony - wtedy Ubezpieczyciel
ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki innego zdarzenia;
i) wybuch w przełącznikach elektrycznych lub innych elementach przełączających wskutek
występującego w nich ciśnienia gazu;
j) szkody w mieniu w związku z poddaniem go w procesie technologicznym działaniu ognia
lub ciepła;
k) szkody będące następstwem naturalnego zużycia lub starzenia się ubezpieczonego mienia
w związku z jego normalną eksploatacją lub użytkowaniem;
l) szkody powstałe w wyniku deszczu, gradu lub śniegu jeżeli szkody były spowodowane złym
stanem dachu, stolarki okiennej lub drzwiowej lub nieprawidłowo zabezpieczonymi otworami,
w przypadku gdy Zamawiający był odpowiedzialny za utrzymanie ich w dobrym stanie
technicznym i o tym stanie wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności powinien był
wiedzieć;
m) szkody powstałe wskutek zalania w mieniu składowanym poniżej poziomu gruntu poniżej 10 cm
nad poziomem podłogi, chyba, że technologicznie mienie winno być posadowione bezpośrednio
na podłodze;
n) szkody posiadające charakter wyłącznie estetyczny, wyłączenie niniejsze nie dotyczy szkód
polegających na dewastacji/wandalizmie (z uwzględnieniem graffiti) mienia;
o) szkody powstałe na skutek stałego lub czasowego wywłaszczenia wynikającego z konfiskaty,
nacjonalizacji, rekwizycji na mocy decyzji jakichkolwiek legalnie ustanowionych władz,
p) szkody powstałe na skutek wybuchu jądrowego, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego,
promieniowania jonizującego, skażenia lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi
oraz oddziaływania pola elektromagnetycznego;
q) szkody geologiczne w rozumieniu Prawa geologicznego;
r) szkody polegające na pękaniu, osiadaniu lub innych deformacjach budynków
lub budowli, chyba, że nastąpiły one w konsekwencji zaistniałego wcześniej innego zdarzenia
losowego objętego ochroną ubezpieczeniową,
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s) szkody powstałe wskutek powolnego oddziaływania czynników temperatury, deszczu, mrozu
itp. (nie mające charakteru zdarzenia nagłego i niespodziewanego),
t) ochrona ubezpieczeniowa nie ma zastosowania i nie pokrywa żadnej rzeczywistej
lub rzekomej odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenie lub roszczenia w odniesieniu
do szkody lub szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych, wynikających
lub będących następstwem albo w jakikolwiek sposób związanych z azbestem
lub jakimikolwiek materiałami zawierającymi w jakiejkolwiek formie lub wielkości azbest,
u) szkody będące skutkiem niezadziałania, nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu,
oprogramowania lub nośników informacji używanych w dowolnym elektronicznym urządzeniu,
systemie (np. w komputerze, sterowaniu mikroprocesorowym, układzie scalonym) lub sieci,
a także niedostępności, utraty lub zniekształcenia informacji przechowywanej lub przetwarzanej
przez sprzęt, oprogramowanie lub nośnik informacji, używane w dowolnym elektronicznym
urządzeniu, systemie lub sieci – chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone
z zakresu ubezpieczenia,
v) szkody spowodowane katastrofą budowlaną w rozumieniu prawa budowlanego, zapadnięciem
się, wyniesieniem, spękaniem, skurczeniem lub ekspansją elementów, konstrukcji budynków
takich jak fundamenty, ściany, podłogi, sufity, chyba, że nastąpiły one jako rezultat
wcześniejszego zaistnienia innego zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia, z zastrzeżeniem
ochrony udzielanej w ramach limitów oraz warunków określonych poniżej i/lub klauzul
dodatkowych,
w) szkody mające charakter zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek
danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania
sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego
wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym,
ani jakiejkolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności
gospodarczej. Zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych,
kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego,
oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia
materialnego jako takie,
x) szkody w mieniu spowodowane:
➢ zdarzeniami lub
➢ decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego
powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków
obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi
z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych.
2. System ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności
System sum stałych – wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia
i technicznego lub faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową albo wartość odtworzeniowa
(nowa). Suma ubezpieczenia zawiera podatek VAT.
Szczegółowe sumy ubezpieczenia dla poszczególnych lokalizacji / instalacji podane
zostały w Załączniku D oraz w Formularzu cenowym.
3. Franszyzy i udziały własne
Franszyza na zdarzenie będące przyczyną szkody w wysokości:
• franszyza integralna w odniesieniu do jednego zdarzenia
w ubezpieczonym mieniu wynosi 300 PLN,

powodującego
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franszyza redukcyjna dla ryzyka kradzieży zwykłej wynosi 5% nie więcej jednak niż 500 PLN,
inne franszyzy i udziały własne – nie mają zastosowania.

4. System wypłaty odszkodowań
Odszkodowania będą wypłacane wg kosztów zakupu, odbudowy, remontu lub naprawy
uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu takich samych
lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia szkody, z zachowaniem takich
samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed zaistnienia szkody, powiększonych
o koszty transportu i montażu; w przypadku likwidacji szkód dotyczących ubezpieczenia szyb
i innych przedmiotów szklanych w tym paneli fotowoltaicznych od stłuczenia, należne
odszkodowanie powiększone zostanie o udokumentowane koszty ustawienia rusztowań niezbędnych
dla dokonania wymiany bądź naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia.
Z odszkodowania za szkody zostanie potrącona wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone
do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane.
Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia
dotkniętego szkodą jest jego suma ubezpieczenia z uwzględnieniem klauzul dodatkowych.
W przypadku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto,
odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający
nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku
odszkodowanie nie może przekroczyć zadeklarowanej sumy ubezpieczenia.
W przypadku mienia zgłoszonego do ubezpieczenia wg odtworzeniowej (nowej),
odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem od towarów i usług VAT, o ile Zamawiający
nie będzie miał możliwości rozliczenia podatku VAT oraz pod warunkiem, że wartość podatku
VAT została uwzględniona w sumie ubezpieczenia.
Sumy ubezpieczenia nie ulegają obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań, z zastrzeżeniem,
iż nie dotyczy to limitów odpowiedzialności oraz mienia ubezpieczonego w systemie pierwszego
ryzyka.
5. Postanowienia dodatkowe
Do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały klauzule dodatkowe
w brzmieniu określonym w Załączniku B.
Sekcja D: UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORAZ POSIADANEGO MIENIA.
1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa oraz pozostająca w zbiegu (deliktowo –
kontraktowa) związana z prowadzeniem przez Zamawiającego i/lub jednostki organizacyjne /
instytucje kultury Gminy Gorzyce działalności w zakresie zadań publicznych wynikających
z przepisów prawa oraz w związku z posiadanym mieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Szczegółowy opis zakresu działania poszczególnych jednostek organizacyjnych / instytucji kultury
znajduje się na stronie internetowej pod adresem: gminagorzyce.pl
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Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpią w okresie ubezpieczenia bez względu
na to kiedy miała miejsce przyczyna powstania szkody i zdarzenie bezpośrednio ją wyrządzające.
W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu
do szkód majątkowych powinna obejmować straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści,
które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a w zakresie szkód niemajątkowych
również zadośćuczynienie.
2. Zakres ubezpieczenia – w przypadku zajścia odpowiedzialności Ubezpieczającego –
obejmuje ponadto:
1) odpowiedzialność cywilną za szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem
przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wydawaniem aktów normatywnych lub zaniechaniem
ich wydania mimo takiego obowiązku,
➢ Przedmiot i zakres ubezpieczenia – limit 500.000 PLN
✓ ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Zamawiającego
tj. Gminy Gorzyce oraz jej jednostek organizacyjnych za szkodę wyrządzoną
przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie działania przy wykonywaniu władzy
publicznej,
✓ ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w przypadku realizacji zadań własnych
Zamawiającego, zadań zleconych ustawami oraz na podstawie porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej,
✓ ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody osobowe i majątkowe spowodowane
działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu władzy publicznej oraz wydawaniu
aktów normatywnych, a także szkody w postaci czystych strat finansowych (szkody
nie będące następstwem szkód rzeczowych, bądź osobowych),
✓ ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby objęte Ubezpieczeniem, tj. Zamawiającego jednostki organizacyjne Gminy Gorzyce oraz pracowników Zamawiającego, a także
osoby działające w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wykonywania
władzy publicznej oraz wydawania aktów administracyjnych.
➢ Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również koszty ochrony prawnej jednostek
organizacyjnych Gminy Gorzyce oraz osób działających w ich imieniu i na ich rachunek
z tytułu wydawania decyzji administracyjnych oraz podejmowania innych czynności
z zakresu administracji publicznej, w tym składania oświadczeń woli.
➢ Wypadek ubezpieczeniowy – działanie lub zaniechanie działania w okresie ubezpieczenia
będące przyczyną szkody;
2) odpowiedzialność z tytułu szkód zalaniowych w tym powstałych na skutek cofnięcia wody
i/lub innych cieczy z rur systemu kanalizacji, pozostawienie otwartych kranów, kurków,
powstałych wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez nieszczelności
dachu, stolarki, spoin i złączy ścian zewnętrznych, a także w wyniku działania
lub awarii/uszkodzenia urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych w budynkach i poza nimi:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
3) odpowiedzialność za szkody powstałe na drogach publicznych, wewnętrznych i innych
(gruntowych itp.), placach, parkingach, mostach, wiaduktach, chodnikach, ciągach pieszych
i pieszo-rowerowych, parkach, i innych terenach zielonych, nabrzeżach i innych budowlach
inżynierskich spowodowane m.in. złym stanem technicznym nawierzchni i poboczy,
nienormatywną skrajną poziomą i pionową, śliską nawierzchnią w tym spowodowaną opadami
atmosferycznymi (śnieg, lód, szadź), zalegającymi liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek
inny sposób substancją powodującą nadmierną śliskość,
brakiem, uszkodzeniem
lub przesunięciem pokryw, włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania
lub nieprawidłowym oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót,
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brakiem działania lub nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem
jakichkolwiek przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikające z upadku drzew, ich części
oraz upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części; Zamawiający zobowiązany jest
do niezwłocznego oznakowania miejsca szkody i niezwłocznego usunięcia zagrożeń:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
4) odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym, z którego Zamawiający korzysta na podstawie
umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego,
lub nieruchomościach osób trzecich za wyjątkiem szkód w pojazdach oraz szkód wynikających
z normalnego zużycia związanego z użytkowaniem:
limit 500.000 PLN,
5) odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracownikom w następstwie wypadku przy pracy,
z włączeniem odpowiedzialności za roszczenia z tytułu powstania udarów i zawałów o ile były
bezpośrednim następstwem winy pracodawcy:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
6) odpowiedzialność za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i/lub urządzeniach
(głównie podczas wykonywania bieżących prac remontowo – konserwatorskich):
limit 500.000 PLN,
7) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców z zachowaniem prawa regresu
Ubezpieczyciela do Podwykonawcy, z wyłączeniem regresu do jednostek organizacyjnych /
instytucji kultury Zamawiającego oraz osób fizycznych świadczących pracę na rzecz i w imieniu
Ubezpieczonego:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
8) odpowiedzialność za szkody w rzeczach znajdujących się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy
(m.in. mienie pozostawienie w szatniach), z wyłączeniem szkód w pojazdach mechanicznych
oraz szkód w wartościach pieniężnych:
limit 500.000 PLN,
9) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu (pojazdy wolnobieżne) z włączeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane
ruchem pojazdu mechanicznego jeżeli kierujący nie posiadał w chwili wystąpienia zdarzenia
bezpośrednio powodującego szkodę wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu:
limit 500.000 PLN,
10) odpowiedzialność za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku, uwalniania
się lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji
niebezpiecznych (szkody w środowisku) z włączeniem odpowiedzialności za szkody powstałe
w związku z ruchem pojazdów będących własnością lub użytkowanych przez
Ubezpieczonego/Ubezpieczającego - czas na ujawnienie się szkody rzeczowej nie może być
ograniczony czasowo do „klauzuli 72 godzin” lub innej podobnej oraz bez wprowadzania
dodatkowych obostrzeń dotyczących terminów zgłaszania roszczeń:
limit 500.000 PLN,
11) odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji i przeprowadzania imprez kulturalnych,
sportowo-rekreacyjnych i innych, w tym imprez masowych - z wyłączeniem imprez
podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013r. poz. 611 z późn. zm.).
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
12) odpowiedzialność za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych
osobowych, w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia
przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
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Nr 101 poz. 926 z późn. zm.):
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
13) odpowiedzialność cywilna wzajemna z wyłączeniem prawa regresu do jednostek
organizacyjnych / instytucji kultury Zamawiającego:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
14) odpowiedzialność za szkody wynikające z zatruć pokarmowych – szkody wyrządzone w związku
z przygotowywaniem i podawaniem produktów żywnościowych w ramach prowadzonej
działalności i/lub organizacji imprez - OC za produkt z włączeniem szkód polegających
na zarażeniu chorobą przenoszoną drogą pokarmową oraz szkody spowodowane
przeniesieniem chorób zakaźnych:
limit 500.000 PLN,
15) odpowiedzialność za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych z włączeniem HIV, WZW,
gronkowiec, SARS -CoV2:
limit 500.000 PLN,
16) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem
zieleni miejskiej, parków:
limit 500.000 PLN,
17) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem
stadionu, boisk sportowych, lodowisk, ślizgawek i innych instalacji sportowych / rekreacyjnych
w tym również przyszkolnych:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
18) odpowiedzialność za szkody w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem
nieruchomości komunalnych, chodników, podwórek, placów zabaw:
limit 500.000 PLN,
19) odpowiedzialność za szkody w związku z administrowaniem i utrzymywaniem części wspólnych
w nieruchomościach należących do wspólnot mieszkaniowych w przypadku gdy Zamawiający
ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę,
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
20) odpowiedzialność za szkody wyrządzone pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi
odpowiedzialność,
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
21) odpowiedzialność z tytułu szkód rzeczowych w mieniu pracowników z wyłączeniem szkód
w pojazdach mechanicznych:
limit 100.000 PLN,
22) odpowiedzialność za szkody w pojazdach mechanicznych pracowników, pozostawionych
w miejscu do tego przeznaczonym, pod warunkiem, iż pojazdy nie będą wykorzystywane
do celów służbowych; ochrona nie dotyczy kradzieży pojazdów i/lub ich części/wyposażenia:
limit 100.000 PLN,
23) odpowiedzialność dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i/lub opiekunów:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
24) odpowiedzialność za szkody w związku z organizacją szkolnych wycieczek:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
25) odpowiedzialność za szkody w związku z organizacją imprez sportowych – m.in. szkolnych:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
26) odpowiedzialność sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu
za działalność związaną ze sportem (m.in. prowadzenie szkoleń młodzieżowych, grup
sportowych, organizacja zawodów sportowych):
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odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
a) wyrządzonych przez osoby:
➢ zawieszone w pełnieniu powierzonych obowiązków, w okresie zawieszenia,
➢ zwolnione z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie w okresie 3 lat
od ukarania,
➢ pozbawione prawa do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportowego,
b) wyrządzone przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień, kwalifikacji
lub przeszkolenia do wykonywania obowiązków, przy wykonywaniu których została
wyrządzona szkoda,
c) polegające na utracie lub zniszczeniu mienia pracowniczego.
27) odpowiedzialność za szkody spowodowane przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów,
osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na rzecz Gminy lub jednostek organizacyjnych
/ instytucji kultury z tytułu wyrządzonej osobie trzeciej szkody przy wykonywaniu pracy
(wykonywanie kary ograniczenia wolności, prac społecznie użytecznych, innych prac:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,
28) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpańskie/bezdomne zwierzęta, za które może
być przypisana Zamawiającemu odpowiedzialność:
limit 100.000 PLN,
29) odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez OSP/MDP w związku z prowadzonymi akcjami
ratowniczymi, gaśniczymi oraz posiadanym/użytkowanym mieniem:
limit 500.000 PLN,
30) odpowiedzialność za szkody w związku z prowadzeniem działalności hotelarskiej
(m.in. internaty), z włączeniem odpowiedzialności za rzeczy wniesione i oddane
do szatni/depozytu:
limit 500.000 PLN,
31) odpowiedzialność cywilna inwestora / inwestora zastępczego (Inwestor – uczestnik procesu

budowlanego, odpowiedzialność cywilna inwestora dotyczy wyłącznie odpowiedzialności
ustawowej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa) :

limit 500.000 PLN,
32) czyste straty finansowe:
limit 500.000 PLN.

3. Franszyzy i udziały własne
• franszyza integralna wyłącznie dla szkód rzeczowych w wysokości 200 PLN,
• franszyza redukcyjna w każdej czystej stracie finansowej 5% nie mniej niż 1.000 PLN
i nie więcej niż 10.000 PLN,
• inne franszyzy / udziały nie mają zastosowania.
4. Suma gwarancyjna
Suma gwarancyjna wynosi 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, z zastrzeżeniem limitów
określonych w poszczególnych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia.
5. Postanowienia dodatkowe
Do umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej będą miały zastosowanie klauzule dodatkowe
w brzmieniu określonym w Załączniku B.
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Postanowienia wspólne dla Sekcji A, B, C, D:
1. Szkodowość (wartość i ilość szkód) - zgodnie z załącznikami dodatkowymi
dotyczącymi przebiegu ochrony ubezpieczeniowej:
➢ Załącznik E4.
2. Okres ubezpieczenia wynosi:
a) dla Sekcji A, B i D:
24 miesiące i trwa od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2023
roku (obie daty włączone),
b) dla Sekcji C:
29 miesięcy i trwa od dnia 01 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2023
roku (obie daty włączone).
Okres ubezpieczenia dzieli się okresy rozliczeniowe, dla których wystawione będą
odrębne umowy ubezpieczenia (polisy) tj.:
a) dla Sekcji A,B,D:
➢ I okres: od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. (obie daty włączone),
➢ II okres: od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. (obie daty włączone),
b) dla Sekcji C:
➢ I okres: od dnia 01.08.2021r. do dnia 31.12.2021r. (obie daty włączone),
➢ II okres: od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. (obie daty włączone),
➢ III okres: od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. (obie daty włączone).
3. Składka i stawka
W Formularzu OFERTA należy podać cenę czyli łączną składkę za realizację Części 1
Zamówienia.
W Formularzu cenowym należy podać wysokość stawki ubezpieczeniowej oraz cenę czyli
składkę za poszczególne rodzaje ubezpieczeń w rozbiciu na poszczególne jednostki
organizacyjne / instytucje kultury Zamawiającego za okres ubezpieczenia, z osobna dla każdego
okresu rozliczeniowego.
Składki będą płatne przez poszczególne jednostki organizacyjne / instytucje kultury
Zamawiającego za każdy z okresów rozliczeniowych na podstawie wystawionych polis.
Płatność składki będzie realizowana w równych ratach, przy czym:
a) dla Sekcji A, B, D:
➢ za I okres rozliczeniowy:
• 1 rata do 02.03.2022r.,
• 2 rata do 04.05.2022r.,
• 3 rata do 02.07.2022r.,
• 4 rata do 02.09.2022r.,
➢ za II okres rozliczeniowy:
• 1 rata do 02.03.2023r.,
• 2 rata do 04.05.2023r.,
• 3 rata do 02.07.2023r.,
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4 rata do 02.09.2023r.,

b) dla Sekcji C:
➢ za I okres rozliczeniowy:
• 1 rata do 15.08.2021r.,
• 2 rata do 15.09.2021r.,
➢ za II okres rozliczeniowy:
• 1 rata do 02.03.2022r.,
• 2 rata do 04.05.2022r.,
• 3 rata do 02.07.2022r.,
• 4 rata do 02.09.2022r.,
➢ za III okres rozliczeniowy:
• 1 rata do 02.03.2023r.,
• 2 rata do 04.05.2023r.,
• 3 rata do 02.07.2023r.,
• 4 rata do 02.09.2023r.
Płatność składki w ratach będzie realizowana wówczas, gdy łączna składka z pojedynczej
polisy
za
dany
okres
rozliczeniowy
będzie
wyższa
niż
2.000,00
PLN.
W innym przypadku składka będzie płatna jednorazowo w terminie wskazanym w umowach
ubezpieczenia (polisach) nie krótszym jednak niż 30 dni od daty przekazania Zamawiającemu
umów ubezpieczenia (polis).
4. W zakresie ubezpieczeń opisanych w Sekcji A i B na każdy z okresów
rozliczeniowych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych / instytucji kultury
zostaną wystawione odrębne umowy ubezpieczenia (polisy) uwzględniające
uaktualnione sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki
za dany okres
rozliczeniowy.
Zamawiający zadeklaruje sumy ubezpieczenia na każdy z okresów rozliczeniowych
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.
5. W zakresie ubezpieczenia opisanego w Sekcji C na każdy z okresów rozliczeniowych
zostanie wystawiona odrębna umowa ubezpieczenia (polisa), uwzględniająca
uaktualnione sumy ubezpieczenia oraz wysokość składki
za dany okres
rozliczeniowy.
Zamawiający zadeklaruje sumy ubezpieczenia na każdy z okresów rozliczeniowych
najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.
6. W zakresie ubezpieczenia opisanego w Sekcji D na każdy z okresów rozliczeniowych
zostanie wystawiona odrębna umowa ubezpieczenia (polisa), jedna dla wszystkich
jednostek organizacyjnych, przy czym dla instytucji kultury Ubezpieczyciel wystawi
odpowiednie
certyfikaty
potwierdzające
ochronę
ubezpieczeniową
wraz
ze wskazaniem składki należnej do zapłacenia przez daną instytucję kultury.
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7. W przypadku gdyby zdeklarowana na dany okres rozliczeniowy suma ubezpieczenia
dla Sekcji A, B, D była niższa niż podana w Załączniku A2, A3, D Wykonawca
nie będzie uprawniony do żądania dopłaty różnicy składki wynikającej z iloczynu
sumy ubezpieczenia i stawki zapisanej w Formularzu cenowym do składki podanej
w Formularzu OFERTA i Formularzu cenowym.
8. Określone w umowach limity / sumy gwarancyjne (przewidziane w poszczególnych
klauzulach lub dla poszczególnych ryzyk opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamówienia) stosuje się w pełnej wysokości dla każdego okresu rozliczeniowego
z osobna.
9. Klauzule obligatoryjne i fakultatywne dla poszczególnych Sekcji podane zostały
w Załączniku B.
10. Postanowienia SWZ i umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami
zawartymi w ogólnych / szczególnych warunkach ubezpieczenia. W przypadku
rozbieżności pomiędzy postanowieniami SWZ, umowy, ogólnymi / szczególnymi
warunkami ubezpieczenia, stosowane będą postanowienia korzystniejsze
dla Zamawiającego.
11. Zasady likwidacji szkód – obligatoryjne postanowienia w odniesieniu do wszystkich
rodzajów ubezpieczeń zawartych w niniejszej Części.
1) Korespondencja związana z likwidacją szkód, jest kierowana do Zamawiającego lub innych
osób zainteresowanych za pośrednictwem Domu Brokerskiego VECTOR Sp. z o.o. (dalej
„broker”), przy czym w pilnych sprawach dopuszcza się kierowanie korespondencji
bezpośrednio do Zamawiającego lub innych zainteresowanych osób pod warunkiem
równoległego powiadomienia brokera.
2) Korespondencja może być prowadzona pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
3) Korespondencja, o której mowa w pkt 1, w szczególności obejmuje informacje/dokumenty:
a) o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody/roszczenia/zdarzenia – niezwłocznie (nie później
niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody),
b) dotyczące dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
Wykonawcy i wartości szkody oraz wysokości odszkodowania – niezwłocznie (nie później
niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody),
c) dotyczące braku możliwości zakończenia postępowania likwidacyjnego w ciągu 30 dni
od zgłoszenia szkody z podaniem przyczyn,
d) dotyczące przewidywanego terminu zamknięcia sprawy i wydania decyzji kończącej
postępowanie likwidacyjne,
e) dotyczące wydawanych decyzji odszkodowawczych.
4) Po przyjęciu zgłoszenia szkody Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego uzgodnienia
z Zamawiającym / Ubezpieczonym / Poszkodowanym dogodnego dla stron terminu
przeprowadzenia oględzin szkody. Dokonanie przez Wykonawcę lub przez osoby trzecie
działające na jego zlecenie oględzin szkody następuje najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia
zgłoszenia
szkody
lub w innym,
uzgodnionym
z Zamawiającym
terminie.
W razie niedokonania przez Wykonawcę lub na jego zlecenie oględzin w określonym wyżej
terminie, Zamawiający ma prawo przystąpić do usuwania następstw szkody.
W takich przypadkach wysokość szkody i odszkodowania będzie ustalona na podstawie
protokołu sporządzonego przez Zamawiającego, kosztorysu lub faktury/rachunku,
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dokumentacji zdjęciowej. Opóźnienie terminu oględzin ponad 7 dni nie pozbawia
i nie ogranicza prawa Wykonawcy do weryfikacji złożonej dokumentacji.
5) Termin dokonania dodatkowych oględzin szkody przeprowadzany jest w terminie
uzgodnionym przez Wykonawcę z Zamawiającym / Ubezpieczonym / Poszkodowanym.
6) W przypadku roszczeń kierowanych do Ubezpieczającego / Ubezpieczonego z zakresu
odpowiedzialności cywilnej Wykonawca badając zasadność roszczenia musi uzyskać
pisemne stanowisko Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w kwestii odpowiedzialności
za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy.
7) Wykonawca może żądać wyłącznie dokumentów i informacji adekwatnych do rodzaju
szkody, jej przyczyn i okoliczności i niezbędnych do ustalenia swojej odpowiedzialności
oraz wysokości odszkodowania.
8) Wykonawca oświadcza, iż do rozstrzygnięcia procedury likwidacyjnej wystarczające
są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej (e-mailem lub faksem).
W przypadku szkód osobowych Wykonawca może wymagać od Poszkodowanego
oryginałów dokumentów w celu zbadania zasadności roszczenia.
9) Wypłaty
odszkodowań
z ubezpieczeń
majątkowych
będą
realizowane
z uwzględnieniem podatku VAT o ile Poszkodowany potwierdzi, iż nie ma możliwości
rozliczenia podatku VAT. Niniejsze postanowienie dotyczy zarówno odszkodowań
wypłacanych na podstawie oryginału faktury naprawy lub zakupu, albo jej kopii,
jak również odszkodowań wypłacanych w oparciu o kosztorys odtworzenia uszkodzonego,
zniszczonego lub utraconego przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą.
10) Wypłaty odszkodowań z ubezpieczeń majątkowych będą dokonywane przez Wykonawcę
na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
11) Zamawiający ma prawo do wglądu do dokumentacji złożonej przez Poszkodowanego
u Wykonawcy.
12. Definicja kradzieży zwykłej/zuchwałej – dla Sekcji A, B, D
Przez kradzież zwykłą rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku.
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:
➢ spowodowane przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki
spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
➢ wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania
umyślnego ubezpieczającego.
Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później
niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu
organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia
oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.
13. Franszyza integralna – dla Sekcji A, B, D
Franszyza integralna - ustalona w umowie ubezpieczenia, określona kwotowo, wartość
odszkodowania do wysokości której, Wykonawca nie odpowiada za powstałą szkodę
w ubezpieczonym mieniu. Jeżeli jednak wartość odszkodowania przekroczy tę kwotę, wówczas
Wykonawca wypłaci należne odszkodowanie w całości.
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