Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1

Opis Przedmiotu Zamówienia – Wymagany Zakres Ubezpieczenia
(dalej Program Ubezpieczenia lub OPZ-WZU)
DLA
INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

[Zamawiający]
na okres:
tj. od dnia 31 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r.

WSTĘP
1. Miejsca Ubezpieczenia
Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem całe mienie i miejsca stacjonowania oraz prowadzenia
działalności przez Zamawiającego wraz z mieniem się tam znajdującym oraz terenem wokół nich, tj.
za który odpowiada, którym zarządza oraz tego, którego jest właścicielem, znajdujące się na terenie
RP w tym na wszelkich akwenach wraz z całym Morzem Bałtyckim, w tym m.in. znajdujące się pod
wskazanymi adresami głównej siedziby i oddziałów Zamawiającego:
Zamawiający:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy
Z siedzibą ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa
• KRS: 0000062756
• REGON: 000080507, NIP: 5250008809
Pozostałe miejsca ubezpieczenia:
Wykaz placówek Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej -Państwowego Instytutu
Badawczego:
3.2.1. IMGW-PIB Ośrodek Główny Warszawa, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa
3.2.2. IMGW-PIB Oddział Morski w Gdyni, ul. Waszyngtona 42, 81-342 Gdynia
3.2.3. IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu, ul. Parkowa 30, 51-616 Wrocław
3.2.4. IMGW-PIB Oddział w Krakowie, ul. Piotra Borowego 14, 30-215 Kraków
3.2.5. IMGW-PIB Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór z siedzibą w Katowicach
ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
wraz ze wszystkimi nieruchomościami, ruchomościami w tym urządzeniami, stacjami i maszynami
IMGW itp., w tym wszelkim mobilnym mieniem, itp. rozlokowanym na terenie RP oraz całego Bałtyku,
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w tym miejsca parkingowe, jakie są lub będą na ryzyku Zamawiającego, wszelkie miejsca
pracy/wykonywania czynności czy prowadzonej działalności, itp. przez Zamawiającego, w tym
mienie w czasie przenoszenia, przewożenia lub transportu, itp. w zakresie używania poza
stałymi/tymczasowymi miejscami działania Zamawiającego z racji mobilnego charakteru samego
mienia albo z racji pracy/czynności, działalności wykonywanej przy jego użyciu
oraz inne miejsca jakie są lub będą na ryzyku Zamawiającego, lub za które jest lub będzie w
jakikolwiek sposób odpowiadał albo będą jego własnością, w zarządzie itp., na terenie całej RP, całego
Morza Batłyckiego, w tym sprzęt elektroniczny przenośny (mobilny) na terenie całego świata, w
związku z wyjazdami służbowymi/delegacjami i zgodnie z postanowieniami niniejszego OPZ-WZU.
Wykonawca obejmuje ubezpieczeniem również Odpowiedzialność Cywilną Zamawiającego, za
szkody/zdarzenia/wypadki powstałe na terenie RP, całego Bałtyku, jak też poza jej granicami, w
zakresie określonym w Rozdziale II.

2. Przedmiot Ubezpieczenia i Wymagane Założenia Programu Ubezpieczenia
Przedmiotem Zamówienia jest ubezpieczenie mienia oraz Odpowiedzialności Cywilnej
Zamawiającego na 3 okres trwania ochrony ubezpieczeniowej tj.: od dnia 31.01.2018 r. do dnia
31.12.2020r. – poprzez zawarcie Generalnej Umowy +Ubezpieczenia (dalej Generalna Umowa
lub umowa), w zakresie ryzyk określonych w punkcie 3 niniejszego Programu Ubezpieczenia tj.
Zakres Ubezpieczenia dla każdego z dwóch Rozdziałów, tj.:
ROZDZIAŁ I – Ubezpieczenia Mienia Zamawiającego,
ROZDZIAŁ II – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego.
Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia i rozliczenie wszystkich ryzyk, określonych w punkcie 3 tj.
Zakres Ubezpieczenia niniejszego Programu Ubezpieczenia - odbywać się będzie na podstawie
Generalnej Umowy Ubezpieczenia w podziale na trzy okresy ubezpieczenia, wskazane we Wzorze
Generalnej Umowy Ubezpieczenia - poprzez wystawienie na każdy okres CertyfikatuRachunku/Polisy Ubezpieczenia, zwanego dalej „Certyfikatem- Rocznym/ą Rachunkiem/Polisą
Ubezpieczenia” oraz Certyfikatu-Rachunku/Polisy Ubezpieczenia Terminowego, zwanego dalej
„Certyfikatem -Terminowym/ą Rachunkiem/Polisą Ubezpieczenia [lub Aneksem do
Certyfikatu – Rachunku]” (w ramach ewentualnego rozliczenia doubezpieczenia lub
zwrotów/zbycia mienia w ciągu trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia zgodnie z
postanowieniami klauzuli automatycznego doubezpieczenia zawartej w punkcie 3 tj. Zakres
ubezpieczenia w niniejszym Programie Ubezpieczenia, odpowiednio dla ROZDZIAŁU I i
ROZDZIAŁU II oraz postanowieniami Generalnej Umowy Ubezpieczenia w tym zakresie. Wzór
Certyfikatu-Rachunku/Polisy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym Aneksu do niego
(Terminowego Certyfiaktu/Rachunku) stanowi Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy
Ubezpieczenia, której wzór stanowi z kolei Załącznik nr 1.3 do SIWZ. W/w Certyfikaty
Ubezpieczenia zwane będą dalej: Rachunkami/Polisami lub dokumentami ubezpieczenia.
Limity na pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia, do wyczerpania oraz sumy gwarancyjne
ustanowione dla niektórych grup i ryzyk mienia jak też klauzul dodatkowych, będą podlegały
odnowieniu na każdy okres trwania ubezpieczenia. Limity te (w tym dla klauzul dodatkowych) oraz
sumy gwarancyjne, wskazane w zdaniu poprzedzającym będą mogły podlegać doubezpieczeniu do
kwoty pierwotnej – po szkodzie, w trakcie trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia, za opłatą
dodatkowej składki na zasadach określonych w Generalnej Umowie Ubezpieczenia. Mienie
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Zamawiającego, określone w Rozdziale I niniejszego Programu Ubezpieczenia będzie przyjmowane do
ubezpieczenia na łącznych sumach ubezpieczenia. Oznacza to, że zarówno mienie istniejące, jak i
mienie zgłaszane do ubezpieczenia w trakcie roku - będzie podawane przez Zamawiającego i
przyjmowane przez Wykonawcę w łącznej sumie składników danej grupy ubezpieczeniowej, np.
budynki i budowle wraz ze stałymi elementami, sprzęt elektroniczny itp., bez ujawniania
szczegółowego wykazu danej grupy mienia, poza faktem, że na moment wszczęcia postępowania
udostępnione zostaną wykazy mienia dla zorientowania się Wykonawcy w ocenie ryzyka,
zaktualizowane na miesiąc październik 2017r. Wykazy (wykaz) te/ten nie będą również stanowiły
załącznika do Certyfikatu-Rocznego/ej ani Terminowego/ej Certyfikatu-Rachunku/Polisy
Ubezpieczenia (Aneksu do Rachunku), ani do Generalnej Umowy Ubezpieczenia (zwane dalej
Certyfikatami – Rachunkami/Polisami lub dokumentami ubezpieczenia), chyba, że w danym
przypadku, Zamawiający zdecyduje inaczej z racji różnych powodów, w tym np. przewłaszczenia na
inny podmiot lub Bank - wówczas na życzenie taka sytuacja zostanie udokumentowana odrębnym
Rachunkiem/Certyfikatem lub poprzez stosowne rozszerzenie, dokonane w Certyfikacie/Rachunku
podstawowym.
W razie wystąpienia szkody Zamawiający będzie zobowiązany udokumentować: w przypadku
wszystkich składników mienia objętych niniejszym postępowaniem - fakt posiadania i przejęcia
mienia na swój stan oraz kwot, jakie zostały dla tych pozycji przyjęte wg wartości ubezpieczenia
określonych w niniejszym Programie Ubezpieczenia, bez względu na to, kiedy przyjął je na
jakiekolwiek, swoje ryzyko (obowiązuje zasada odpowiedzialności do limitu na pierwsze ryzyko tam
gdzie obowiązują limity zaś w przypadku sum stałych – okres informowania o ryzyku przejęcia zgodnie z klauzulą automatycznego doubezpieczenia).
Niezbędne dane i informacje dotyczące mienia Zamawiającego oraz przebiegu szkodowości
dla każdego z ryzyk, zostały przedstawione w następujących załącznikach do niniejszego Programu
Ubezpieczenia:
- w Załącznikach nr od 1.A.1 do nr 1.A.12 przedstawione zostały: „Wykazy mienia Zamawiającego
wraz z lokalizacjami” wg stanu na miesiąc pażdziernik 2017r. dla zorientowania się Wykonawcy w
przedmiocie ubezpieczonego mienia i jego charakteru, który to stan zostanie zaktualizowany na
moment rozpoczecia się okresu ubezpieczenia i wystawienia dokumentów ubezpieczenia, ale tylko
mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych.
- w Załączniku nr 1.A.13 (w poszczególnych zeszytach) przedstawiony został „Wykaz szkodowości
mienia i Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego za okres 3 ostatnich lat tj. od 01.01.2015 do dnia
26.09.2017” - dla ROZDZIAŁU I i ROZDZIAŁU II.
Natomiast zsumowane wartości mienia Zamawiającego tj. poszczególnych grup mienia
(poszczególnych sum majątkowych), mającego zostać objęte ubezpieczeniem ( w tym dotyczy: mienia
ubezpieczanego w systemie sum stałych jak i w systemie limitów na pierwsze ryzyko)” dla
ROZDZIAŁU I - zostały wykazane w pkt 4/ niniejszego OPZ-WZU, ppkt 1.8.
Zgodnie z tym: obowowiązujace sumy stałe dla mienia ubezpieczanego w tych systemach,
obowiązujące limity na pierwsze ryzyko dla mienia ubezpieczanego w tych systemach oraz Sumy
Gwarancyjne dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tj. wartości, w granicach których
Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, zgodnie z zapisami niniejszego OPZ-WZU i
od wysokości któliczona liczona będzie składka, w zakresie, odpowiednio ROZDZIAŁU I i ROZDZIAŁU
II - zostały wykazne w w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 1.2. do SIWZ).
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Zgodnie z postanowieniami punktu poprzedzającego, przedstawione w Formularzu Cenowym
(Załącznik nr 1.2.) - sumy składników mienia Zamawiającego, ubezpieczane w systemie sum stałych,
mogą ulec aktualizacji na dzień zawarcia umowy i wystawienia dokumentów potwierdzających
zawarcie ubezpieczenia (zgodnie z jej postanowieniami), dla Zamawiającego, jak też na każdy okres
trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia. Zgodnie z tym składka za cały okres ubezpieczenia,
wskazana w ofercie Wykonawcy, może ulec zmianie, zależnie od aktualizacji sum ubezpieczenia na
każdy rok trwania umowy, jak też z uwzględnieniem mechanizów Generalnej Umowy Ubezpieczenia
jak np. doubezpieczenia lub zbycia mienia (na zasadach określonych w niniejszym Programie jak też
Generalnej Umowie Ubezpieczenia) lub realizacji potencjalnych zamówień uzupełniających albo w
zakresie dokonywania zmian. Niezmienne pozostaną jedynie limity do wyczerpania na pierwsze
ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia na każdy okres trwania Programu oraz sumy gwarancyjne na
jedno i wszystkie wypadki, na każdy okres trwania Programu Ubezpieczeniowego - określone dla
niektórych grup i ryzyk mienia.
Ze względu na powyższe oraz fakt, iż podstawą wyłonienia najkorzystniejszej oferty
będzie Stawka Ubezpieczeniowa/Składka (dotyczy tylko ubezpieczenia NNW w ramach pkt 3/
niniejszego OPZ-WZU) i wynikająca z przemnożenia przez podane sumy ubezpieczenia/limity
na pierwsze ryzyko/sumy gwarancyjne = Łączna Składka za wszystkie ryzyka objęte
niniejszym Programem Ubezpieczenia – to tak otrzymana Składka Łączna będzie miała za
zadanie porównać cenę wszystkich złożonych ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej
(dotyczy kryterium wagi cenowej A zgodnie z SIWZ) łącznie z ujęciem kryterium
pozacenowego (dotyczy kryterium postanowienia dodatkowe/fakultatywne/B zgodnie z
SWIZ).
Zgodnie z powyższym, przedstawione w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 1.2) - sumy
składników mienia Zamawiającego, ubezpieczanych na sumy stałe, ulegną aktualizacji (mogą ulec) na
dzień zawarcia Generalnej Umowy Ubezpieczenia i wystawienia Certyfikatu - Rocznego/ej
Rachunku/Polisy Ubezpieczenia, jak też na każdy okres trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia, w
związku z czym łączna składka za każdy okres ubezpieczenia będzie wykazywana w dokumentach
ubezpieczenia wystawianych na podstawie Generalnej Umowy Ubezpieczenia i będzie zależna od
zmiany sum ubezpieczenia mienia, ubezpieczanego w systemie sum stałych. Niezmienne pozostaną
jedynie limity do wyczerpania na pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia na każdy okres
trwania Programu oraz sumy gwarancyjne na jedno i wszystkie zdarzenia na każdy okres trwania
Programu Ubezpieczeniowego- określone dla niektórych grup i ryzyk mienia.
Zmiany w sumach ubezpieczenia (dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych), jak np.
doubezpieczenie lub zbycie mienia będą regulowane na zasadach określonych w niniejszym
Programie oraz Generalnej Umowie Ubezpieczenia.
Wykaz szkodowości, zawarty w Załączniku nr 1.A.13, pochodzi z rejestru przygotowanego przez
Wykonawców, obejmujących Zamawiającego ubezpieczeniem w poszczególnych latach.
Przedstawione wartości mienia, zawarte w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 1.2), w tym w
niniejszym OPZ-WZU (pkt 4/ niniejszego OPZ-WZU, ppkt 1.8.) oraz dane, i informacje zawarte w
Załącznikach od nr od 1.A.1 do nr 1.A.12. zostały przekazane i udostępnione przez Zamawiającego.
Wszystkie sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialności Wykonawcy, określone w
niniejszym OPZ-WZU (w ramach każdego z ubezpieczanych ryzyk i klauzul oraz limitowanych
rozszerzeń ochrony lub postanowień w danym zakresie ubezpieczenia), określonych w Rozdziale I i II,
mają zastosowanie na każdy okres trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia dla Zamawiającego tj.
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ich wyczerpanie się w pierwszym okresie trwania umowy, pozostaje bez wpływu na drugi i trzeci
okres trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia, zaś sumy ubezpieczenia obowiązujące w pierwszym
okresie ubezpieczenia, będą podlegały aktualizacji w ramach odnowienia, odpowiedno na II i III okres
trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia, 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-WZU oraz Generanej Umowie
Ubezpieczenia.
Wartości ubezpieczeniowe dla poszczególnego rodzaju mienia, wskazane są w każdym z ryzyk
określonych w Rozdziale I Ubezpieczenia.
Odszkodowania za mienie Zamawiającego, które uległo szkodzie, będą wypłacane brutto (tj. z VAT) w takim zakresie, w jakim Zamawiający nie uzyska jego odliczenia (tj. w całości lub w danej części
pełnej wartości podatku VAT dla danego mienia). Odliczenie w całości lub w części VAT będzie
potwierdzane przez Zamawiającego jedynie oświadczeniem, składanym Wykonawcy.
Wszystkie postanowienia Programu Ubezpieczeniowego muszą znaleźć odzwierciedlenie w
ofercie Wykonawcy. Niespełnienie któregokolwiek punktu skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Oferta stanowić będzie integralną część Generalnej Umowy Ubezpieczenia.
Wszystkie warunki, w tym cenowe (stawki/składki), określone dla wszystkich ubezpieczeń, objętych
niniejszym OPZ-WZU, obowiązują niezmiennie przez cały okres trwania umowy, niezależnie od
jakichkolwiek czynników. Ponadto wszędzie tam gdzie wskazano ograniczenie poprzez wskazanie
franszyzy redukcyjnej lub integralnej albo udziału własnego, obowiązuje tylko wskazane ograniczenie
kwotowe, tj. nie obowiązuje żaden dodatkowy udział własny lub franszyza wskazana w OWU
Wykonawcy dla każdego z ryzyk objętych niniejszym Programem.
Ponadto uzgadnia się, że niezależnie od istniejących klauzul lub postanowień dodatkowych w OWU
Wykonawcy, ochrona będzie gwarantowana zgodnie z zakresem zapisanym w niniejszym OPZ-WZU
(tj. niezależnie od tego czy wymagany zakres funkcjonuje w OWU Wykonawcy jako podstawowy,
ponadstandardowy czy też jako klauzula dodatkowa).
Dokumenty ubezpieczenia, stanowiące potwierdzenie włączenia do ubezpieczenia (umowy)
wystawiane na podstawie i na zasadach określonych w umowie, stanowić będą integralną część
Generalnej Umowy Ubezpieczenia i nie mogą zawierać postanowień odmiennych ani dodatkowych niż
opisane w SIWZ do postępowania (i jego załącznikach, dalej „SIWZ”) i umowie (w tym załącznikach do
niej). Jeżeli zachodzić będzie jakakolwiek sprzeczność pomiędzy treścią Generalnej Umowy
Ubezpieczenia oraz potwierdzeniami zawarcia ubezpieczenia (Rachunkami/Polisami), zapisami OWU
Wykonawcy oraz SIWZ, pierwszeństwo mają w kolejności: zapisy SIWZ, zapisy Generalnej Umowy
Ubezpieczenia i Rocznych lub Terminowych (Aneksów) Certyfikatów - Rachunków/ Polis
Ubezpieczeniowych (dokumentów ubezpieczenia), a następnie OWU Wykonawcy, chyba, że zapisy
OWU Wykonawcy będą korzystniejsze dla Zamawiającego.
Wszelkie zmiany Umowy Generalnej, będą dokonywane na zasadach i w trybie, określonym w
Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w tym także według postanowień określonych we wzorze
umowy, stanowiącego integralny Załącznik nr 1.3 do SIWZ wiążący Wykonawcę.
Postanowienia niniejszego Programu Ubezpieczenia mają bezwzględne pierwszeństwo przed
odpowiednimi zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy (OWU). Natomiast
Formularz Oferta (Załącznik nr 1.1 do SIWZ) musi zawierać odwołanie Wykonawcy do jego Ogólnych
Warunków Ubezpieczenia (jednolita i aktualnie obowiązująca treść). Ich treść będzie stanowiła
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załącznik do podpisanej Generalnej Umowy Ubezpieczenia. Ponadto postanawia się, że do każdego z
zakresów produktowych, określonych w niniejszym Programie Ubezpieczeniowych, odpowiednio w
Rozdziale I i II, muszą mieć zastosowanie OWU właściwe każemu z tych zakresów ubezpieczenia,
determinowane zarówno tytułem danego produktu ubezpieczeniowego jak i określonym zakresem
ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że dopuszcza się:
a) zastosowanie OWU właściwych ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk dla ubezpieczenia mienia
pływającego (tj. dotyczy produktu ubezpieczenia określonego w pkt 3/ Rozdziału I) oraz
b) OWU właściwych ogólnemu ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w zakresie
ubezpieczenia Nastepstw Nieszczęśliwych Wypadków w związku z użytkowaniem mienia
pływającego dla członków załogi, pasażerów w tym osób biorących udział w pomiarach (tj.
dotyczy produktu ubezpieczenia określonego w pkt 3/ Rozdziału I) jak również
c) OWU odpowiedzialności cywilnej ogólnej w zakresie ochrony związanej z odpowiedzialnością
cywilną armatora (tj. dotyczy produktu ubezpieczenia określonego w pkt 1/ ppkt m)
Rozdziału II) –
= ale tylko w razie braku posiadania/stosowania przez danego Wykonawcę odrębnego/ch
produktu/ów w w/w zakresach. Jak postanowiono już w niniejszym Programie, w każdym
bowiem przypadku, w tym w okolicznościach jak wyżej – pierwszeństwo zapisów ma niniejszy
Program oraz Umowa, dopiero w dalszym biegu OWU Wykonawcy, właściwe/mające
zatosowanie do danego rodzaju ubezpieczenia.
Zamawiający zastrzega, iż wszelkie znowelizowane zapisy nadrzędnych aktów prawnych,
powstałe w trakcie trwania 3-letniej Generalnej Umowy Ubezpieczenia, będą miały zastosowanie do
odpowiednich jej zapisów tj. zyskuje moc obowiązującą nowelizacja, od dnia jej wejścia w życie, ale
tylko wtedy, jeśli zapisy te będą korzystniejsze dla Zamawiającego, co zostanie potwierdzone i
zrealizowane w trybie i na zasadach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz według postanowień i
właściwości zawartych w niniejszym OPZ-WZU oraz umowie.
Merytorycznie odpowiedzialny za przygotowanie i realizację niniejszego Zamówienia przez
cały okres obowiązywania Generalnej Umowy Ubezpieczenia jest Broker Zamawiającego tj. Willis
Towers Watson Polska sp. z o.o. ul. Domaniewska 34a | 02-672 Warszawa | Polska umocowane jest
również jako Biegły w niniejszym Postępowaniu Przetargowym.

Niniejszy Program Ubezpieczeniowy składa się z dwóch ROZDZIAŁÓW tj.:
•

ROZDZIAŁ I – Ubezpieczenie Mienia Zamawiającego,

•

ROZDZIAŁ I I – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego (OC)

3. Zakres Ubezpieczenia dla Rozdziałów:
ROZDZIAŁ I – Ubezpieczenia Mienia Zamawiającego oraz
ROZDZIAŁ II – Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Zamawiającego
(OC), odpowiednio jak niżej :
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•

ROZDZIAŁ I - Ubezpieczenie Mienia Zamawiającego:

ROZDZIAŁ I niniejszego Programu Ubezpieczenia dotyczy szeroko pojętego mienia, którego jest
właścicielem, za który odpowiada i którym zarządza Zamawiający, albo użytkuje lub
wykorzystuje na podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych lub uzgodnień.
Zakres terytorialny ubezpieczenia dla ROZDZIAŁU I – Rzeczpospolita Polska oraz całe Morze
Bałtyckie.

1/ UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
1.

Zakres ubezpieczenia:

Zakres ubezpieczenia musi zawierać co najmniej ryzyka określone poniżej, oparte na formule „all
risk” obejmujące w szczególności szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednie wskutek poniższych
zdarzeń tj.:
1.1.
Ryzyko podstawowe: ogień (pożar) – niezależnie od źródła pochodzenia, jak też przypalenie
osmalenie (niezależnie od tego czy ogień wystąpił czy też nie), uderzenie pioruna (bezpośrednie i
pośrednie), eksplozja, w tym. m.in. wybuch, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego lub
innego obiektu latającego (w tym jego części, ładunku lub paliwa, itp.), akcja ratownicza prowadzona
w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej i innymi, objętymi przedmiotowym zakresem
ubezpieczenia oraz wszelkie szkody spowodowane działaniami określonymi w art. 826 paragraf 1 KC
lub podobnymi, a także szkody polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu mienia, spodowowane
zdarzeniami, objętymi niniejszym Programem;
1.2.
Ryzyko innych żywiołów i zdarzeń: w tym trąby powietrzne, tornada, huragan (z
zastrzeżeniem uznania za huragan - wiatru o sile co najmniej 13 m/s (<ograniczenie to ma
zastosowanie, o ile w OWU Wykonawcy istnieje ograniczenie w tym zakresie>), powódź (bez
możliwości ograniczenia ryzyka, w tym także odnośnie terenów powodziowych), grad,
lawina, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi itp. zjawiska, uderzenie pojazdu, niezależnie
kto jest jego właścicielem lub kierującym (w tym przewożonego ładunku, jego części lub paliwa) lub
jakiegokolwiek innego mienia w ubezpieczony przedmiot, w tym upadek/uderzenie drzew, roślin
oraz katastrofa budowlana;
1.3.
Ryzyko szkód wodociągowych/ instalacyjnych: spowodowane m.in. awarią, działaniem,
niezadziałaniem,
eksploatacją
lub
uszkodzeniem
urządzeń/instalacji:
wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych i elektrycznych lub jakichkolwiek
innych instalacji lub urządzeń lub wydostaniem się wody, pary, płynów, innych substancji lub cieczy
ze znajdujących się wewnątrz/na zewnątrz ruchomości/nieruchomości lub na posesji objętej
ubezpieczeniem, bądź w sąsiedztwie, z przewodów i/lub urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania albo innych wszelkich instalacji, cofnięcie się wody, ścieków lub innych
cieczy i substancji albo pary z publicznych i niepublicznych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
lub innych instalacji, samoczynne otworzenie się instalacji tryskaczowej lub gaśniczej lub z innego
powodu, pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach/instalacjach, itp.
oraz wszelkie inne zalania z innych przyczyn, w tym wylew wód podziemnych, mogące powodować
szkodę albo zalania na skutek uszkodzeń/zniszczenia itp. mienia wypełnionego cieczami, w różnych
stanach;
1.4.

Ryzyka ponadstandardowe:
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a)

uszkodzenia mienia w wyniku upadku jakichkolwiek anten nadawczych/odbiorczych itp.
mienia,

b)

dla maszyn, instalacji, urządzeń (również specjalistycznych), aparatów, sprzętu
elektronicznego oraz pozostałych środków trwałych, ubezpieczenie zostaje rozszerzone o:
- zjawiska przepięcia, powstałe w następstwie m.in. uderzenia pioruna oraz wynikłe z
wszelkich innych przyczyn niezwiązanych z wyładowaniami atmosferycznymi (m.in. szkody
spowodowane wzrostem napięcia przekraczającym wartości dopuszczalne określone przez
producenta dla danego urządzenia albo normą albo obowiązujące /przypisane dla danego
urządzenia, pojawiające się wskutek nagłej zmiany napięcia lub natężenia w sieci
elektrycznej/energetycznej w tym wzrosty lub spadki jak też zanik takiego napięcia). Ponadto
ochroną objęte są wszelkie szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wyładowaniami
atmosferycznymi,
- zjawiska indukcji czyli szkody spowodowane m.in. oddziaływaniem pola elektrycznego lub
magnetycznego na przedmioty znajdujące się w tym polu, powodujące powstawanie
przepływu prądu elektrycznego w obwodach elektrycznych przedmiotów Zamawiającego bez
zetknięcia lub z zetknięciem się z ciałem wywołującym to pole, itp. zdarzenia,
= do limitu 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Uwaga: przedmiotowy limit obowiązuje jedynie w przypadku, gdy powyższe rozszerzenie w
całości, bądź w danej jego części podlega pod wyłączenie zwarte w OWU Wykonawcy.
Oznacza to, że w przypadku braku wyłączenia części bądź całości danego rozszerzenia,
ochrona obowiązuje do pełnych sum ubezpieczenia, bez limitu.

c)

następstwa śniegu lub lodu albo mrozu, rozumianego m.in. jako niszczące oddziaływanie
śniegu, lodu lub działanie mrozu (w tym także np. nawisy śnieżne, sople lodu itp.), na mienie
Zamawiającego, w tym budynki i budowle, elementy konstrukcji dachów lub elementy nośne
nieruchomości oraz działanie śniegu, lodu lub mrozu, w tym poprzez zmiany ich stanu
skupienia, na wszelkie inne mienie Zamawiającego,

d)

następstwa dymu (w tym osmalenia), sadzy rozumianych m.in. 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. Ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje także szkody dotyczące przypalenia lub osmalenia (zadymienia) niezależnie od tego,
czy doszło do pożaru/ognia (w jego ogólnym rozumieniu lub też wg definicji OWU
Wykonawcy),

e)

następstwa fali uderzeniowej rozumianej m.in. jako fala ciśnieniowa wytworzona przez
statek powietrzny lub inny przedmiot/mienie podczas przekroczenia bariery dźwięku lub w
inny sposób,

f)

deszcz nawalny rozumiany jako szkody powstałe wskutek opadu deszczu o współczynniku
wydajności co najmniej 3, który ustala właściwy do tego podmiot/instytucja; w przypadku
braku stacji pomiarowej tego podmiotu/instytucji w miejscu szkody, bierze się pod uwagę
stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczący o działaniu deszczu
nawalnego,
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g)

wandalizm i dewastacja, za które uważa się rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia
Zamawiającego przez osoby trzecie, które uzyskały/lub próbowały uzyskać do niego dostęp
bez zamiaru i/lub z zamiarem dokonania kradzieży, kradzieży z włamaniem i/lub rabunku
albo zaboru 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 pomalowania „graffiti” ustala się limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko na
jedno i wszystkie zdarzenia, w każdym okresie ubezpieczenia - 30.000,00 zł, dla dewastacji i
wandalizmu ustala się limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie
zdarzenia, w każdym okresie ubezpieczenia w kwocie 2.000.000,00 zł,

i)

ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od zbicia, stłuczenia na pierwsze ryzyko do
wyczerpania – na limit 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
dla całej lokalizacji Zamawiającego.
Jednocześnie ustala się, iż ubezpieczeniem objęte są wszelkie stłuczenia, pęknięcia,
porysowania, itp. następujących przedmiotów: oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne
nieruchomości i/lub konstrukcji, okładziny szklane, szlifowane, kamienne, ceramiczne, lustra,
inne przedmioty szklane, z tworzyw sztucznych oraz metali, reklamy, ekspozytury, neony w
tym urządzenia świetlne, szyldy, witryny wystawowe, itp. W granicach wskazanego limitu
ubezpieczenia, ubezpieczeniem objęte są także uzasadnione i udokumentowane koszty
wynajęcia rusztowań, drabin lub innego specjalistycznego sprzętu, w tym koszty ich
transportu i montażu poniesione w celu dokonania wymiany mienia, które uległo szkodzie,

j)

następstwa wszelkich szkód spowodowanych uszkodzeniem systemu rynien
wewnętrznych i zewnętrznych – ubezpieczeniem objęte są również wszystkie zdarzenia
szkodowe będące następstwem uszkodzenia systemu rynien wewnętrznych, zewnętrznych
itp., odprowadzających wodę z dachów i wszelkie inne szkody na tym mieniu bądź powstałe w
jego wyniku,

k)

Włączenie ochrony dla wyposażenia nieruchomości (jak np. meble, urządzenia biurowe,
wyposażenie biurowe, zbiorów bibliotecznych, mienia niskocennego itp.); nakładów
adaptacyjnych/inwestycyjnych (wszelkiego typu) niewliczonych do sumy ubezpieczenia
nieruchomości/ruchomości bądź poniesione w innych nieruchomościach albo ruchomościach;
środków obrotowych; mienia pracowniczego oraz osób trzecich (z zastrzeżeniem że dla
mienia pracowniczego obowiązuje sublimit 500 zł na 1 osobę), pod warunkiem, że dla
w/w mienia (wszytkich rodzajów) ustala się limit wspólny w kwocie: 300.000 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,

l)

katastrofa budowlana rozumiana jako niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne
zniszczenie albo uszkodzenie obiektu budowlanego lub jego części albo znajdującego się w
nim mienia (nieruchomości lub ruchomości). Przez gwałtowne zniszczenie/uszkodzenie
należy rozumieć nieoczekiwane, nagłe i nieprzewidziane zdarzenie wywołujące szkodę, nie
związane ze zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową, na podstawie niniejszego OPZWZU. Limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko na jedno i wszystkie zdarzenia w
wysokości: 2.000.000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia. Przy czym ustala się, że każda
katastrofa budowlana będąca wynikiem każdego zdarzenia objętego ochroną
ubezpieczeniową na mocy niniejszego OPZ-WZU – pozostaje włączona do ubezpieczenia, do
pełnych sum ubezpieczenia, bez ograniczenia limitowego,
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m)

oraz wszelkie inne zdarzenia powodujące uszkodzenie mienia Zamawiajcego, które nie zostały
wyraźnie wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy w tym zwłaszcza mając na uwadze
objęcie ochroną mienia użytkowanego, wykorzystywanego we wszystkich miejscach
ubezpieczenia, zgodnie ze wskazaniem niniejszego OPZ-WZU.

2.

Przedmiot ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęte są następujące grupy mienia:

2.1.
budynki i budowle, obiekty nieruchome wraz z elementami stałymi w tym urządzeniami
techniczno-użytkowymi i innymi elementami umożliwiającymi użytkowanie tych obiektów w tym np.
transformatorownie, instalacje, na zewnątrz i wewnątrz (w tym szyldy, banery, itp.), jak też
samodzielne tego rodzaju mienie, inne nieruchomości oraz obiekty małej architektury np. place,
chodniki, boiska, ławki, kosze, altanki śmietnikowe, ogrodzenia, parkingi, place zabaw, fontanny,
rzeźby, kolumny, budki parkingowe, itp. bez możliwości ograniczenia tej grupy mienia co do rodzaju
w OWU Wykonawcy /zwane dalej budynkami i budowlami lub nieruchomościami/ - wartość
odtworzeniowa
2.2.
środki trwałe ruchome, w tym wyposażenie (w tym maszyny, aparaty, urządzenia techniczne i
energetyczne - nie wykorzystywane stricte do wykonywania pomiarów w związku z działalnością
Zamawiającego, w tym meble, wyposażenie biura, wyposażenie nie ujęte w pkt 2.1., wyposażenie
niskocenne, w tym zbiory biblioteczne, wyposażenie gdzie indziej nie ujęte, itp.) /zwane
wyposażeniem lub pozostałymi środkami trwałymi”/ – wartość księgowa brutto,
2.3.
wszelkiego rodzaju środki trwałe w tym sprzęt elektroniczny, specjalistyczny, specjalnego
zastosowania, urządzenia, maszyny itp.- wykorzystywane stritcte w działalności Zamawiającego do
wykonywania wszelkiego rodzaju pomiarów, w szczególności: Stacje telemetryczne, w tym
automatyczne stacje telemetryczne, Systemy radarowe, Systemy wykrywania i lokalizacji wyładowań
PERUN, Wyposażenie stacji lotniskowych, w tym urządzenia pomiarowe i biurowe, w tym również
Systemy AWOS i Systeny ICE-Alert, Wyposażenie pomiarowe Centralnego Labolatorium Aparatury
Pomiarowej, mobilne/przenośne urządzenia pomiarowe (do kalibracji urządzeń radarowych oraz do
pomiaru przepływu), itp. /zwane dalej środkami trwałymi specjalistycznymi lub ruchomościami/ wartość odtworzeniowa,
2.4. środki obrotowe i nakłady adaptacyjne inwestycyjne wszelkiego rodzaju niewliczone do pozycji
2.1. przy czym przez środki obrotowe rozumie się wszelkiego rodzaju środki obrotowe lub mienie
mogące je stanowić, w tym półprodukty, produkty, mienie przeznaczone do zbycia, nadające się do
sprzedaży, użytkowane do własnych celów oraz inne mienie, niestanowiące środków trwałych –
wartość nabycia lub wytworzenia, natomiast wszelkie poniesione nakłady inwestycyjne – wartość
odtworzeniowa,
2.5. Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia – wartość odtworzeniowa,
2.6. Mienie pracownicze, mienie osób trzecich – wartość rzeczywista,

3. System ubezpieczenia:
3.1. sumy stałe dla pozycji: 2.1.
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3.2. limit na pierwsze ryzyko do wyczerpania na jedno i wszystkie zdarzenia dla pozycji: od 2.2. do
2.6. tj.:
a) limit w kwocie: 60.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla
mienia określonego w pozycjach 2.2. i 2.3
b) pozostałe limity zgodnie z tymi określonymi w niniejszym Rozdziale dla pozostałych pkt tj.
od 2.4. do 2.6.

4. Ograniczenia ochrony:
4.1. Dla całego zakresu franszyza integralna, redukcyjna lub udział własny – 0 zł.

1A/ UBEZPIECZENIE OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU Z
WŁĄCZENIEM KRADZIEŻY ZWYKŁEJ / PROSTEJ – SUMY
UBEZPIECZENIA I LIMITY W RAMACH UBEZPIECZENIA MIENIA OD
WSZYSTKICH RYZYK
1.

Zakres ubezpieczenia:

1.1. Ubezpieczenie obejmuje Kradzież z włamaniem albo rabunek lub zabór mienia. Ochrona obejmuje
także dewastację i wandalizm (w tym ochroną objęte są koszty naprawy zabezpieczeń po dokonaniu
kradzieży z włamaniem i/lub rabunku lub zaboru lub próbie dokonania), z tym, że ochrona w tym
zakresie gwarantowana jest w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk pkt 1/ niniejszego
Rozdziału.
1.2. Zakres ubezpieczenia obejmuje również kradzież zwykłą/prostą (dotyczy wszystkich grup
ubezpieczenia objętych niniejszym Programem).
Przy czym ustala się, że ochrona w ramach kradzieży zwykłej/prostej będzie miała zastosowanie dla
wszystkich środków trwałych i obrotowych Zamawiającego tj. całego mienia Zamawiającego, w tym
również dla sprzętu służącego do ochrony obiektu na zew. budynku/ów/budowli, sprzętu
elektronicznego i wszelkich pozostałych, 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:
15.000 zł na jedno i 30.000 zł wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia wszystkich
składników mienia określonych w niniejszym Programie bez wyjątku. W ramach niniejszego
rozszerzenia Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek
zaboru/kradzieży mienia z ubezpieczanego terenu/miejsca tj. całego terytorium RP, Całego Bałtyku
oraz w zakresie sprzętu elektronicznego mobilnego na terenie całego świata nie noszącego 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 lub rabunku, wyłączone w OWU Wykonawcy. Jednocześnie ustala się, że wypłata
odszkodowania nastąpi na podstawie protokołu policyjnego lub oświadczenia świadka zdarzenia.
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Franszyza redukcyjna: dla kradzieży zwykłej prostej: 1000 zł w każdej szkodzie z zastrzeżeniem, że
nie dotyczy mienia pracowniczego. Franszyza integralna i udział własny – 0 zł.

2. Przedmiot ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia:
Według przedmiotu, określonego w pkt 1/ niniejszego Rozdziału, do którego może mieć
zastosowanie i wg wartości właściwej danemu rodzajowi mienia.
3. System ubezpieczenia:
Limity na pierwsze ryzyko do wyczerpania na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia.

4. Limity odpowiedzialności:
4.1. Całe mienie: Limit na pierwsze ryzyko: 5.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia,
4.2. Kradzież zwykła / prosta: Limit na pierwsze ryzyko: 15. 000 zł na jedno i 30.000 zł na wszystkie
zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia, dla całego mienia.

5.

Ograniczenia ochrony:

5.1. Franszyza redukcyjna, integralna oraz udział własny: brak.
5.2. Franszyza redukcyjna dla kradzieży zwykłej/prostej: 1.000,00 zł w każdej szkodzie.

2/ UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Zakres ubezpieczenia musi zawierać co najmniej ryzyka określone poniżej, oparte na formule „all risk”
obejmujące w szczególności szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek poniższych
zdarzeń tj.:

1. Szczegółowy Przedmiot Ubezpieczenia:
Zakres ochrony w systemie od wszystkich ryzyk właściwy sprzętowi elektronicznemu - obejmuje
wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny oraz przenośny/mobilny (w tym telefony
komórkowe, specjalistyczny sprzęt używany na jednostkach pływajacych) oraz wszelkie urządzenia
Zamawiającego, wymienione w pkt 1/ niniejszego Rozdziału w punkcie Przedmiot ubezpieczenia, a
mogące podlegać pod ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w tym wyposażenie Centralnego
Labolatorium Aparatury Pomiarowej, lotnisk, systemy radarowe oraz macierze dyskowe, urządzenia
niestanowiące odrębnych środków trwałych w rozumieniu księgowym, wyposażenie pomiarowe itp.,
zwane dalej sprzętem elektronicznym.

2. Przedmiot ubezpieczenia i wartość ubezpieczenia:
Ubezpieczenie obejmuje mienie, wymienione w pkt 1 jw. w podziale głównym na:
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2.1. Sprzęt elektroniczny o charakterze stacjonarnym– wartość odtworzeniowa,
2.2. Sprzęt elektroniczny o charakterze przenośnym / mobilnym w tym telefony komórkowe,
urządzenia nie stanowiące odrębnych środków trwałych w rozumieniu księgowym, aparatura
pomiarowa, sprzęt zamonotowany w pojazdach czy na mieniu pływającym) – wartość
odtworzeniowa,
2.3. Ubezpieczenie danych, nośników danych oraz oprogramowania wraz z kosztami ich
odtworzenia – wartość odtworzeniowa.

3. System ubezpieczenia:
Limit na pierwsze ryzyko dla całości ubezpieczonego mienia, określonego w pkt. 1 i 2, w tym dla szkód
dotyczących tego mienia, właściwych ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i nieobjętych w
ubezpieczeniu Mienia od Wszystkich Ryzyk zgodnie z pkt 1/ OPZ-WZU – w kwocie: 4.000.000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

3. Szczegółowy zakres ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego i
przenośnego:
Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie szkody materialne ( w tym fizyczne), polegające m.in. na
utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu, tj. wszystkie ryzyka oparte na
formule „all risk” obejmujące w szczególności.:
3.1. 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 lub zabór – 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 z zamiarem kradzieży lub
rabunku lub w celu jakichkolwiek innych czynności,
c) działanie ognia (w tym również działania dymu i sadzy), a także przepięć i indukcji oraz
polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji,
bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna (wyładowań atmosferycznych), upadku
pojazdu powietrznego lub innego obiektu latającego (w tym jego części, ładunku, lub paliwa
itp.), uderzenie pojazdu niezależnie kto jest jego właścicielem lub kierującym (w tym
przewożonego ładunku, jego części lub paliwa) oraz w czasie jakiejkolwiek akcji ratunkowej
(np.: gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz) lub zmierzającej do prób zapobiegania
szkodzie, upadek/uderzenie mienia, itp.,
d) działanie wody lub innych cieczy i substancji lub pary tj. zalania wodą, cieczą lub innymi
substancjami lub z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, cofanie się wody, cieczy, substancji w
tych systemach, a także wskutek burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych,
deszczu, deszczu nawalnego (tj. deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 3), wilgoci,
pary wodnej i cieczy w innej postaci albo mrozu, gradu, śniegu, oraz wszelkie inne szkody
powstałe w następstwie: działania, niezadziałania, awarii, eksploatacji i uszkodzenia
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urządzeń/instalacji: wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji
gazowych i elektrycznych lub jakichkolwiek innych oraz wszelkie pozostałe zalania,
e) działanie wiatru, huraganu (z zastrzeżeniem uznania za huragan – wiatru o sile co najmniej 13
m/s <ograniczenie ma zastosowanie o ile OWU danego Wykonawcy przewidują gdziekolwiek
ograniczenie ochrony w tym zakresie>), lawiny oraz osunięcie się i zapadanie się ziemi, a
także działanie mrozu, gradu, śniegu lub lodu, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu i tsunami,
f) wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, a także szkody, za które
odpowiedzialny jest producent/sprzedawca, dostawca albo importer, o ile nie odpowiada za
daną szkodę albo kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę
lub nie posiada wystarczających środków na jej pokrycie,
g) zbyt wysokie/niskie napięcie w sieci instalacji elektrycznej (powstałe z różnych przyczyn),
h) szkody elektryczne i awarie, szkody przepięcia i przetężenia oraz wszelkie inne zdarzenia
zewnętrzne,
i) pośrednie i bezpośrednie działanie wyładowań atmosferycznych w tym uderzenie pioruna i
zjawisk pochodnych, tj. działania pola elektromagnetycznego, indukcji, itp. bez warunku
istnienia jakichkolwiek zabezpieczeń w sprzęcie elektronicznym przed działaniami takich
zjawisk,
= wszystko powyżej przy akceptacji zabezpieczeń przepięciowych, istniejących u
Zamawiającego,
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 wszelkie inne zdarzenia zewnętrzne powodujące uszkodzenie
sprzętu,
k) ubezpieczenie zostaje rozszerzone dla sprzętu przenośnego (mobilnego) na zakres całego
świata, z zastrzeżeniem, że dla krajów poza Europą, obowiązuje sulimit w kwocie: 100.000 zł
na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia,
l) dla całości ubezpieczonego mienia ochrona funkcjonuje również podczas przenoszenia,
przemieszczania się lub transportu pomiędzy miejscami ubezpieczenia, w celu wykonywania
prowadzonej działalności lub w jakimkolwiek innym celu, naprawy, zmiany miejsca, czasowo
lub stale w całym okresie ubezpieczenia,
m) Wykonawca pokryje również koszty dodatkowe powstałe wskutek szkód w urządzeniach
wspomagających,
n) Wykonawca pokryje koszty związane ze szkodami w oprogramowaniu, danych i nośnikach
danych w całym zakresie szkód, objętych niniejszym Programem,
Jednocześnie koszty zapobieżenia oraz związane z ratunkiem pokrywane są bez względu na wynik
działań zapobiegających i ratowniczych;
jak również:
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o) 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, Bałtyku,
p) ponadto pokryte są szkody polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu ubezpieczonego
mienia, spodowanego zdarzeniami, objętymi niniejszym Programem,
q) oraz wszelkie inne zdarzenia powodujące uszkodzenie mienia Zamawiającego, które nie
zostały wyraźnie wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy, w tym także szkody powstałe
od momentu zakupu, przejęcia lub przejścia jakiegokolwiek ryzyka związanego z danym
mieniem na Zamawiającego od chwili włączenia go do eksploatacji/użytkowania jak również
powstałe w danym mieniu podczas magazynowania/przechowywania i/lub wyłączenia z
użytkowania, jak też użytkowane, wykorzystywane we wszystkich miejscach ubezpieczenia,
zgodnie ze wskazaniem niniejszego OPZ-WZU.

5. Ograniczenia ochrony:
5.1.

Franszyza redukcyjna: 1.000,00 zł w każdej szkodzie.

3/ UBEZPIECZENIE CASCO TABORU-MIENIA PŁYWAJĄCEGO WRAZ Z
WYPOSAŻENIEM I OPRZYRZĄDOWANIEM W TYM Z UBEZPIECZENIEM
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZAŁOGI, PASAŻERÓW
ORAZ OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W POMIARACH
I. Ubezpieczenie Casco Mienia Pływajacego.
1. Zakres ubezpieczenia:
Ochroną ubezpieczeniową, obejmuje się szkody nagłe, nieprzewidziane, jakie dotknęły Mienie
Pływającego Zamawiającego, a w szczególności co najmniej obejmuje szkody powstałe bezpośrednio
lub pośrednio wskutek:
1.1. casco jednostki w zakresie pełnym obejmujące: szkody powstałe w czasie pływania, postoju
oraz przechowywania oraz szkody powstałe podczas transportu, z włączeniem kradzieży z
włamaniem i rabunku oraz dewastacji albo zaboru,
1.2. straty całkowite lub szkody częściowe mienia pływającego, powstałe wskutek takich ryzyk jak:
pożar lub eksplozja/wybuch, przewrócenie się lub zatonięcie, otaklowanie oraz roztaklowanie,
zderzenie/kolizja z inną jednostką pływającą, kolizja bez kontaktu z inną jednostką pływającą,
działanie fali wywołanej nadmierną prędkością przechodzących jednostek pływających,
upadek statku powietrznego lub przedmiotów z jego pokładu, utknięcie na gruncie,
wejścia/utknięcia na mieliznę, uderzenie o grunt, podwodną przeszkodę/nabrzeże lub inne
podobne obiekty/ przedmioty, sztorm/szkwał, huragan, działanie fali, siła wyższa, akcja
ratownicza lub inna podjęta w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, wad ukrytych
sprzętu, wadliwej, nienależytej naprawy, błędu w obsłudze, umyślne uszkodzenie przez osoby
trzecie podczas postoju lub przechowania w należycie zabezpieczonym pomieszczeniu,
piractwa.
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1.3. straty całkowite lub szkody częściowe sprzętu pływającego oraz specjalistycznego sprzętu
pomiarowego (aparatury) powstałe w czasie transportu powstałe wskutek: takich ryzyk jak:
pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan i sztorm/szkwał, powódź, deszcz nawalny, lawina,
zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek statku powietrznego na środek transportu oraz
wypadek, jakiemu uległ środek transportu w trakcie transportu lub na skutek siły wyższej.
Ochrona obejmuje szkody powstałe podczas załadunku i wyładunku sprzętu na/ze środka
transportu, w czasie przewożenia/transportu na/ze statku, w tym również przy opuszczaniu
do wody i wyciąganiu z niej, w czasie składowania na lądzie lub na statku w czasie postoju.
Ubezpieczenie będzie pokrywać koszty transportu.
2. Przedmiot ubezpieczenia i miejsce ubezpieczenia, system i wartość ubezpieczenia:
Wszelki sprzęt pływający wraz z pełnym oprzyrządowaniem i wyposażeniem i osprzętem (w
tym specjalistyczne urządzenia pomiarowe wykorzystywane albo użytkowane lub
zamontowane na stałe lub czasowo na tych jednostkach) użytkowany lub stacjonujący na
wszelkich akwenach wodnych RP wraz z całym Morzem Bałtyckim – zwane dalej sprzętem lub
mieniem pływającym albo taborem.
Mienie, jakim w chwili obecnej dysponuje Zamawiajacy, wykazane jest w Załącznikach nr
1.A.10 - 1.A.11 do SIWZ.
System ubezpieczenia: Sumy Stałe. Wartość Odtworzeniowa.
3. Franszyza redukcyjna: 1.000 zł w każdej szkodzie. Franszyza integralna i udział własny –
brak.
II. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęsliwych Wypadków Załogi i Pasażerów oraz osób
biorących udział w pomiarach i innych czynnościach Zamawiającego
1. Zakres ubezpieczenia:
Ochroną ubezpieczenia obejmuje się następstwa nieszczęśliwych wypadków na członkach załogi
pasażerach, w tym osób biorących udział w czynnościach wykonywanych w ramach działalności
prowadzonej przez Zamawiającego w zakresie, co najmniej określonym jak niżej:
1.1.
Szczegółowe postanowienia: Ochrona działa całodobowo – 24h, w tym w pracy oraz w
drodze do pracy i z pracy, tj. w tym w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych
podczas wykonywania czynności wynikających ze stosunku pracy (tj. w okresie trwania pracy) oraz w
drodze do pracy i z pracy i poza nią. Zakres terytorialny ochrony: RP wraz z całym Morzem Bałtyckim,
w tym zgodnie z postanowieniami niniejszego Programu Ubezpieczeniowego – Wstęp.
1.2.
Forma obowiązywania ubezpieczenia:. Wymagana forma ubezpieczenia: bezimienna. W
przypadku powstania szkody Zamawiający musi jedynie wykazać, że na dzień jej powstania osoba,
który doznała szkody była zatrudniona przez Zamawiającego lub że powierzono jej takie prace,
niezależnie od formy zatrudniania /albo podstawy współpracy z Zamawiającym.
1.3. Wymagany, minimalny zakres świadczeń oraz ich stosunek do % do sumy ubezpieczenia:
a) na wypadek śmierci w wyniku NW
100% sumy ubezpieczenia
b) na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
trwała niezdolność do pracy
100% sumy ubezpieczenia
c) przeszkolenie zawodowe inwalidów
30 % sumy ubezpieczenia
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d) koszty leczenia
30% sumy ubezpieczenia
e) zakup przyrządów ortopedycznych, protez
30% sumy ubezpieczenia
f) odbudowa stomatologiczna zębów
25% sumy ubezpieczenia, nie
więcej niż 2.000 zł i nie więcej niż 200 zł za każdy ząb
g) assistance w razie NNW - zgodnie z zakresem terytorialnym ochrony, wskazanym jw.
h) oraz pozostałe świadczenia wynikające z OWU Wykonawcy.
1.4. System wypłaty świadczeń: proporcjonalny, tj. świadczenie z tytułu częściowego trwałego
uszczerbku na zdrowiu wypłacane wg: procent uszczerbku = procent sumy ubezpieczenia.
2. Suma Ubezpieczenia oraz Ilość Osób Objętych Ubezpieczeniem:
a) Liczba osób objętych ubezpieczeniem w ramach NNW: 6 osób.
b) Suma Ubezpieczenia 50.000 zł na każdą/jedną osobę, w każdym okresie ubezpieczenia.
Przy czym postanawia się, że ochroną obejmuje się wszystkie osoby, które w danym rejsie stanowią
załogę jednostki pływającej, osoby biorące udział w pomiarach lub osoby użytkujące jednostkę, osoby
będące pasażerami, w tym osobami wykonującymi jakiekolwiek inne czynności na rzecz
Zamawiającego, w liczbie zgodnej z zapisem w dokumentacji statku/albo udokumentowane w inny
sposób.
Ponadto Zamawiający w każdej chwili może zwiększyć limit osób objętych ubezpieczeniem (np. gdyby
pojedyncza delagacja przekraczała liczbę 6 osób) w zakresie, którego rozliczenie składkowe będzie
następować na zasadach klauzuli automatycznego doubezpieczenia, zamieszczonej w niniejszym
Programie Ubezpieczeniowym i w zgodzie z jej postanowieniami.
2. Franszyza integralna/redukcyjna i udział własny: brak

4/ UBEZPIECZENIE AEROCASCO ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
OPERARATORA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH
I. Ubezpieczenie aerocasco dla urządzeń latających do 25 kg:
1. Przedmiot ubezpieczenia, system ubezpieczenia, wartość ubezpieczenia:
Urządzenie/Wielowirnikowiec/Platforma Pomiarowa o maksymalnej masie startowej do 25 kg
(Urządzenie, UAV) wraz z wyposażeniem dodatkowym tj. z urządzeniami i wyposażeniem które jest
na stałe zamontowane w panelu pomiarowym umieszczonym na Urządzeniu oraz to samo
Urządzenie operujące z modułem testowym zastępującym panel pomiarowy:
kopter (wielowirnikowiec): Zawisak, 2015
Waga sprzętu: 12,8 kg
Masa pustego wielowirnikowca: 5,9 kg
Maksymalna masa płatna: 2,9 kg
Maksymalna masa startowa: 12.8 kg
Typowa prędkość lotu: 5 m/s
Maksymalna prędkośc lotu: 12.5 m/s
Rozstaw śmigieł: 815 mm
Rozmiary wielowirnikowca po złożeniu (stan gotowości do lotu) : 1.10/1.60/0.6 m
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Rozmiar skrzyni transportowej: 1.05/0.75/0.67 m
Wyposażenie dodatkowe znajdujące się na Urządzeniu: kaner laserowy firmy YellowScan, aparat
cyfrowy Sony ILCE-6000 suma ubezpieczenia odtworzeniowa nowa: 350.000 zł, limit na I ryzyko z
odpowiedzialnością do wysokości: wartości Urządzenia.
Łączna Suma Ubezpieczenia Urządzenia odtworzeniowa nowa: 480.000 zł.
2. Zakres ubezpieczenia:
Ochroną zostają objęte szkody całkowite lub częściowe w Urządzeniu powstałe w trakcie lotu,
na ziemi podczas manewrowania, postoju/magazynowania, naprawy oraz pilotowania urządzenia z
odległości zgodnie ze specyfiką Urządzenia, a także transportu na terenie RP w celu m.in prowadzenia
działalności Zamawiającego z wykorzystaniem urządzenia w tym również szkody w Urządzeniu w
jego elementach wskutek wady fabrycznej, przy czym za odrębny element uznaje się silnik napędowy.
Zakresu ubezpieczenia zgodny z warunkami dla Sprzętu Elektronicznego od Wszystkich Ryzyk
określony w punkcie 2. Rozdziału I OPZ-WZU z zastrzeżeniem do poniższych postanowień
odmiennych/specjalnych mających zastosowanie do przedmiotu ubezpieczenia:
a)

b)

kradzież z włamaniem - przez co rozumie się dokonanie albo usiłowanie dokonania zaboru
Urządzenia z lokali po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzeniu wejścia przy
użyciu narzędzi, albo podrobionego lub dopasowanego klucza, bądź klucza oryginalnego, w
którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego lokalu lub w wyniku rabunku,
gdzie w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia za lokal uważa się przestrzeń
wydzieloną trwałymi ścianami, stanowiącą funkcjonalną lub gospodarczą całość, służącą
zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczającego, użytkowany na mocy posiadanego przez niego tytułu
prawnego, składającą się z jednego lub większej liczby pomieszczeń;
Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem Urządzenia z pojazdu
istnieje pod warunkiem, że:
a) pojazd ten posiada twardy dach (jednolita sztywna konstrukcja),
b) w chwili kradzieży był prawidłowo zamknięty na klucz,
c) Urządzenie pozostawione w pojeździe zostało zamknięte w bagażniku lub w innym schowku,
stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu,
d) Urządzenie zostało skradzione w godzinach: 6.00 - 22.00 - przy czym ograniczenie to nie
dotyczy przypadku kradzieży, gdy pojazd zaparkowany został na parkingu strzeżonym i
wyposażony był w aktywne urządzenie antywłamaniowe (np. wywołujące alarm), albo znajdował
się w garażu zamkniętym.
rabunek - przez co rozumie się zabór Urządzenia przy użyciu lub groźbie natychmiastowego
użycia przemocy fizycznej na osobie albo doprowadzeniu jej do stanu nieprzytomności lub
bezbronności. Za rabunek uważa się także zabór Urządzenia przy użyciu siły w stosunku do
przedmiotu zaboru, który pozostawał w styczności z osobą;

oraz wszelkie inne zdarzenia, które mogą dotyczyć Urządzenia (odpowiadające jego specyfikce) a
powodujące uszkodzenie, zniszczenie lub utratę mienia Zamawiającego, które nie zostały wyraźnie
wyłączone z Ogólnych Warunków Wykonawcy produktowych odpowiadających dla ryzyk aerocasco,
w tym także szkody powstałe od momentu zakupu, przejęcia lub przejścia jakiegokolwiek ryzyka
związanego z danym mieniem na Zamawiającego od chwili włączenia go do eksploatacji/użytkowania
jak również powstałe w danym mieniu podczas magazynowania/przechowywania i/lub wyłączenia z
użytkowania, jak też użytkowane, wykorzystywane we wszystkich miejscach ubezpieczenia, zgodnie
ze wskazaniem niniejszego OPZ-WZU.
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Poza ochroną ubezpieczeniową pozostają szkody Urządzenia w trakcie lotu na skutek
- huraganu, gradu i deszczu nawalnego, przy czym za: grad uważa się opad atmosferyczny składający
się z bryłek lodu; huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/sek.,
potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW); deszcz nawalny uważa się
opad deszczu potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW), o
współczynniku natężenia co najmniej 4 według stosowanej przez niego skali = przy czym powyższe
dotyczy wyłącznie warunków, w których lot miałby się zaczynać, a tym samym powyższe wyłączenie
nie ma zastosowania w sytuacji w której w/w zjawiska pojawiłyby się nagle w trakcie wykonywania
lotu lub lądowania;
- zmiany w systemie lub oprogramowaniu Urządzenia, które zostały wprowadzone wadliwie,
niepełnie, bez zaleceń producenta lub osoby do tego nieuprawnione przez producenta;
- modyfikacji i ulepszeń konstrukcji Urządzenia niezgodnych z zaleceniami producenta;
- lotu i obsługi Urządzenia przez operatora, który nie posiadał świadectwa kwalifikacji UAVO,
wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, bez znaczenia na charakter wykonywanych lotów; o
ile obowiązujące przepisy nakładają na Operatora jakiekolwiek obowiązki posiadania uprawnień w
zakresie rodzaju ubezpieczonego Urządzenia,
- mechanicznego zużycia elementu, które wynikało z niewykonania przeglądu technicznego
Urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta – okresowy przegląd techniczny musi być pisemnie
potwierdzony przez osoby lub jednostki do tego uprawnione,
- zniszczenia śmigieł bez kontaktu z przeszkodą z zastrzeżeniem, że za przeszkodę rozumiemy
zarówno rzeczy materialne(ożywione i nieożywione) jak i zjawiska atmosferyczne/naturalne
- wyposażenie dodatkowe, w wyniku jego wadliwego montażu, ulegnie zniszczeniu m.in. poprzez
urwanie się i upadek w trakcie startu, lotu oraz lądowania, o ile da się z całą pewnością stwierdzić, że
do uszkodzenia nastąpiło w wyniku wadliwego montażu.
3. Zakres terytorialny, rodzaj lotów:
- strefy powietrzne RP, w których można się poruszać zgodnie z przepisami o polskiej przestrzeni
powietrznej;
- loty na potrzeby działalności Zamawiającego (tj. w szczególności ocena stanu technicznego budowli
piętrzących wodę) oraz komercyjne, rekreacyjne, podczas zawodów, pokazów itp., loty nocne, loty
poza zasięgiem wzroku operatora (tzw. loty BVLOS);
- miejsca lądowania i startu nie wymagające specjalnych pozwoleń właściwych władz lotniczych w
tym tereny nieutwardzone o podłożu naturalnym, ale wolne od przeszkód materialnych (drzew,
domów itp.) w promieniu 8 m od pkt startu lub lądowania terenie bez spadów oraz wzniesień
mogących powodować m.in. przewrócenie się Urządzenia, chybaże producent Urządzenia nie
zastrzega w specyfikacji utraty stateczności Urządzenia z powodu nierówności terenu oraz gdy
lądowanie jest awaryjne bądź na skutek/w związku z akcją ratowniczą.
4. Franszyza redukcyjna: Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody.
UWAGA: Dane: imię, nazwisko, pesel, adres) operatora/operatorów Urządzenia – o ile Wykonawca wymaga do
potwierdzenia ochrony ubezpieczeniowej zostanie przekazane Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
II.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej operatora bezzałogowych statków
powietrznych
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1.

Zakres ubezpieczenia: zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r Dz. U. z 2013r poz. 440. w sprawie wyłączenia
zastosowania niektórych zepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków
powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków
z włączeniem lotów nocnych oraz lotów BVLOS.

2. Zakres terytorialny: teren RP; strefy powietrzne w których można się poruszać zgodnie z
przepisami o Polskiej przestrzeni powietrznej.
3. Franszyza integralna, redukcyjna oraz udział własny: nie mają zastosowania.
4. Suma gwarancyjna zgodnie z Rozporządzeniem: 3.000 SDR

5/ INTEGRALNE POSTANOWIENIA ORAZ KLAUZULE DODATKOWE DLA
RYZYK/PRODUKTÓW OKREŚLONYCH W PUNKTACH 1/ 2/ i 3/ dla
ROZDZIAŁU I oraz w PUNKTACH 1/ i 2/ dla ROZDZIAŁU II – klauzule do
wszystkich ryzyk określonych w Rozdziale I i II w zakresie, w jakim
mogą mieć zastosowanie, a nie ograniczają podstawowego zakresu
ochrony wynikającego z niniejszego Programu jak i OWU Wykonawcy:
1. Integralne postanowienia do umowy ubezpieczenia dla punktów 1/ 2/ 3/ i 4/:
1.1.
Wykonawca uznaje system zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i
przeciwłamaniowych we wszystkich lokalizacjach Zamawiającego - jako bezwzględnie spełniające
wymogi zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych i przeciwłamaniowych
określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy i tym samym za wystarczające do
wypłaty odszkodowania.
Ponadto Wykonawca:
1.3.
umożliwi wycofanie z ubezpieczenia części mienia i tym samym zwrot składki Zamawiającemu
za okres niewykorzystany (w razie jego sprzedaży, rozbiórki bądź likwidacji),
1.4.
automatycznie obejmie ochroną nowe miejsca ubezpieczenia oraz środki, inwestycje i
nakłady inwestycyjne - zgodnie z treścią klauzuli automatycznego doubezpieczenia środków trwałych
i obrotowych, określone w Rozdziale I, w punkcie 2. W przypadku ubezpieczenie OC - zakres
terytorialny – RP. Powyższe dotyczy także mienia ubezpieczanego w systemie na pierwsze ryzyko, z
tym, że górną granicą odpowiedzialności Wykonawcy w każdym okresie, jest limit ustanowiony dla
danej grupy mienia, zgodnie z postanowieniami niniejszego Programu, na każdy okres jego trwania,
1.5. uznaje wycenę przyjętą i podaną przez Zamawiającego dla wszystkich grup mienia określonych
w niniejszym Rozdziale I,
1.6. wypłaci odszkodowanie za uszkodzone składniki mienia z racji szkód spowodowanych
pośrednimi lub bezpośrednimi wyładowaniami atmosferycznymi lub zjawiskami przepięć, indukcji
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itp. (odpowiednio wg zakresu ochrony dla poszczególnych grup mienia), bez względu na istnienie
jakichkolwiek zabezpieczeń przed działaniem takich zjawisk,
1.7. uznaje franszyzy integralne, redukcyjne i udziały własne, dla każdego z ryzyk majątkowych (o ile
mają zastosowanie), określone w niniejszym Programie Ubezpieczeniem - za jedyne ograniczenia
wypłaconego odszkodowania. Tym samym nie obowiązują dodatkowe postanowienia z OWU
Wykonawcy w tym zakresie,
1.8. przyjmuje do wiadomości, do oceny ryzyka (tj. zorientowania się wielkości posiadanego przez
Zmawiającego majątku na dzień wszczęcia postępowania) tzw. „masę majątkową” Zamawiającego,
zaprezentowaną zgodnie z tabelą jn. ale równocześnie akceptuje zmienność mienia w ciągu trwania
całego Programu Ubezpieczeniowego, w tym jego zmiany, w szczególności zgodnie z obowiązującymi
w niniejeszym Programie Ubezpieczeniowym – zapisami, w tym przede wszystkim z uwagi na
obowiązujące limity odpowiedzialności, do wysokości których odpowiedzialny będzie Wykonawca, w
każdym okresie ubezpieczenia, niezależnie od zmian mienia w przeciągu trwania całej Umowy
zawartej pomiędzy Zamawiajacym, a Wykonawcą, dla określonych rodzajów ubezpieczeń.
Prezentacja „masy majątkowej” Zamawiajacego w podziale na grupy majątkowe według stanu na
październik 2017.
Sumy „Masy Majątkowych” Zamawiającego na październik 2017r. Suma łączna w
Nr
Zawartość: nazwa wykazu oraz wartość mienia łączna danej grupy
PLN
załącznika
mienia w tym mienie pływające
1.A.1
Wykaz lokalizacji stacji telemetrycznych
16.000.000,00
1.A.2
Wykaz lokalizacji automatycznych stacji telemetrycznych
1.A.3
Wykaz lokalizacji stacji radarowych
56.000.000,00
1.A.4
Wykaz lokalizacji stacji systemu PERUN (systemy wykrywania i
6.000.000,00
lokalizacji PERUN)
1.A.5
Wykaz stacji lotniskowych (w tym urządzenia pomiarowe i biurowe)
546 794,00
1.A.6
Wykaz przenośnych urządzeń pomiarowych do kalibracji urządzeń
1 175 000,00
radarowych
1.A.7
Wykaz wyposażenia pomiarowego Centralnego Laboratorium
1 967 650,00
Aparatury Pomiarowej-CLAP
1.A.8
Wykaz przenośnych urządzeń pomiarowych do pomiaru przepływu
4 862 826,00
1.A.9
Wykaz systemów: AWOS i ICE-ALERT
19 806 035,33
1.A.11
Wykaz sprzętu pływającego z wyposażeniem zamontowanym za stałe,
1 009 197,00
wykorzystywanego na Morzu Bałtyckim
Wykaz boi pomiarowych z zestawem części zapasowych
674 946,49
1.A.10
Wykaz sprzętu pływającego wraz z wyposażeniem wykorzystywanego
346 057,00
na wodach śródlądowych
250 920,00
1.A.11
Hydrofony (5 sztuk)
Brak
Macierze dyskowe (cztery sztuki półek dyskowych wraz z dyskami
354.600,00
twardymi) lokalizacja po jednej półce w każdym CMPiS ( tj. Oddział
Wrocław, Gdynia, Kraków, NCMPiS Poznań
Brak
Dron wraz z wyposażeniem
480 00,00
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1.A.12

Budynki i budowle wraz z wyposażeniem oraz z urządzeniami
budowlanymi oraz innymi elementami umożliwiającymi użytkowanie
obiektu

217 687 299,40

327 161 325,22
Razem:

Przy czym w/w zestawienie nie zawiera sprzętu komputerowego itp. urządzeń (stacjonarnego i przenośnego jak
np. komputery używane w biurach czy tablety, laptopy, telefony itp. używane mobilne) z uwagi na trudności w
sporządzeniu jego wykazu. W stosunku jednak do wartości mienia wykorzystywanego w działalności
Zamawiającego (jw.) nie stanowią one znacznej wartości. Niezależnie jednak od powyższego, w/w mienie zostaje
objęte limitem na pierwsze ryzyko, jaki ma zastosowanie dla tego mienia, zgodnie z postanowieniami Rozdziału I
niniejszego OPZ-WZU.

2. Do ROZDZIAŁU I i ROZDZIAŁU II Wykonawca wprowadza następujące klauzule
dodatkowe w zakresie w którym mogą one mieć zastosowanie, a nie ograniczają
ochrony wynikającej z Programu, jak i OWU Wykonawcy:
Klauzula rezygnacji z regresu :
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca zrzeka się wszystkich roszczeń w
stosunku do wszystkich ubezpieczeń wobec Zamawiającego.
Klauzula zniesienia zasady proporcji:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jeżeli niedoubezpieczenie nie przekroczy
ustalonego wskaźnika procentowego tj. 30 % sumy ubezpieczenia /dla każdej ze wskazanych w
zawartej Generalnej Umowie ubezpieczenia wartości ubezpieczenia/, zasada proporcji nie będzie
miała w żadnym razie zastosowania.
Klauzula likwidacji środków trwałych oraz wartości ubezpieczenia (księgowa brutto i
odtworzeniowa)
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego
lub zużycia technicznego danego środka trwałego/obrotowego (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.
Klauzula prac budowlanych (I ryzyko) z pozwoleniem i bez pozwolenia:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki
ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za
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wskazane poniżej ryzyka: zastrzega się, że ochroną ubezpieczeniową objęte będą zdarzenia wynikłe
przez i w związku z wykonywaniem prac remontowo-budowlanych (bez względu na fakt czy są to
prace wymagające czy też nie wymagające pozwolenia na budowę w myśl przepisów prawa
budowlanego i bez względu na to, kto będzie je wykonywał). Uwaga: ochrona ma zastosowanie dla
mienia podlegającego jakimkolwiek pracom budowlanym jak też mienia wykorzystywanego w tym
celu. Dla wszelkiego rodzaju mienia, na którym dokonywane będą prace budowlano - montażowe (tj.
który będzie podlegał przebudowie, modernizacji itp.) ochrona ma zastosowanie – w zakresie pełnym,
wynikającym z umowy i niniejszej klauzuli, do pełnych sum ubezpieczenia. Dla mienia użytego w celu
przeprowadzenia prac budowlano – montażowych (np. materiały budowlane, środki trwałe użyte w
celu przeprowadzenia tych prac) – obowiązuje limit odpowiedzialności: 20% sumy ubezpieczenia na
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i awarii:

1.

Zakres ubezpieczenia:

1.1. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie maszyny, aparaty i urządzenia techniczne i energetyczne, w
tym windy, albo inne podobne środki trwałe od szkód powstałych wskutek, m.in. :
1.1.1. działania człowieka, za które uważa się m.in. wszelkie szkody powstałe
wskutek
nieostrożności, niewłaściwego użytkowania, braku wprawy i doświadczenia, w wyniku błędów
operatora i użytkownika oraz niedbalstwa lub świadomego i celowego uszkodzenia lub zniszczenia
przez osoby trzecie,a także dostania się jakiegokolwiek ciała obcego,
1.1.2. wad produkcyjnych, przez co uważa się m.in. szkody powstałe w wyników błędów w
projektowaniu lub w konstrukcji i montażu, wadliwego materiału oraz wszelkich innych wad i
usterek, w tym fabrycznych, nie wykrytych i nie ujawnionych podczas wykonywania maszyny
(urządzenia) - lub zamontowania ich na stanowisku pracy,
1.1.3. przyczyn eksploatacyjnych, przez co uważa się szkody powstałe w związku z eksploatacją
maszyny (urządzenia), polegające m.in. na samoistnym uszkodzeniu się lub jakimkolwiek zniszczeniu
jej funkcji w drodze fizycznego uszkodzenia poszczególnych jej elementów, np. siły wewnętrzne i
odśrodkowe, eksplozję, implozję, wadliwe działanie urządzeń zabezpieczających, w tym m.in.
sygnalizacyjno – pomiarowych, brak wody w kotłach parowych, przegrzanie, nadmierne ciśnienie, itp.,
1.1.4. pozostałych przyczyn takich jak: niewłaściwego działania prądu elektrycznego tj. w wyniku
zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, nadmiernego wzrostu albo spadku napięcia bądź
natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz lub obniżenia napięcia, itp. jak też wskutek
działania elektryczności atmosferycznej oraz wszelkie inne szkody materialne (fizyczne) jakie mogą
go dotyczyć z włączeniem przepięć wszelkiego rodzaju, w tym wskutek nadmiernego ciśnienia lub
temperatury wewnątrz przedmiotu ubezpieczenia, niedoboru wody lub innych cieczy i substancji np.
w kotłach, zbiornikach lub innych elementach przedmiotu ubezpieczenia, niezadziałania lub
wadliwego zadziałania urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub kontrolno – pomiarowych
itp., szkód powstałych w czasie naprawy, remontu i modernizacji, konserwacji dokonywanej bez
względu na fakt, czy dokonywały ich zewnętrzne służby techniczne,
oraz wszelkie inne szkody, w tym elektryczne i awarie, wyraźnie nie wyłączone z OWU Wykonawcy.
1.2. Na potrzeby niniejszego ubezpieczenia, za każdą szkodę uważa się utratę albo ubytek wartości
ubezpieczonej maszyny z powodu jej fizycznego zniszczenia albo uszkodzenia uniemożliwiającego
dalsze spełnianie zamierzonych funkcji i powodującego konieczność naprawy bądź wymiany,
powstałe w wyniku w/w zdarzeń, określonych w punkcie 4.1.
Ponadto uważa się, że niezależnie od zastosowania OWU w ramach niniejszego ryzyka, przez
Wykonawcę odpowiednio dla tego rodzaju mienia tj. OWU maszyn od uszkodzeń i/lub awarii albo
OWU maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i awarii lub zastosowania obu OWU łącznie, ochroną
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objęte będą wszystkie wymienione w niniejszym punkcie szkody, zwyczajowo obejmowane w/w
produktami ubezpieczenia tj. według OWU maszyn od uszkodzeń i/lub awarii oraz OWU maszyn i
urządzeń od szkód elektrycznych i awarii.
1.3. Przedmiot ubezpieczenia, wartość ubezpieczenia i system ubezpieczenia:
1.3.1. ubezpieczenie obejmuje: wszelkie maszyny, aparaty i urządzenia techniczne i energetyczne, w
tym windy, itp.,
1.3.2. wartość ubezpieczenia: księgowa brutto,
1.4. System ubezpieczenia – limit na pierwsze ryzyko w kwocie 100.000 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia w całym okresie ubezpieczenia,
1.5. Ubezpieczeniem objęte jest mienie wymienione w punkcie 1.3.1. w trakcie pracy i postoju,
demontażu i ponownego montażu, jak również podczas napraw, remontów i konserwacji, jak też w
trakcie ich przemieszczania się w obrębie miejsca ubezpieczenia i poza nim w związku z tymi
pracami.

2. Ograniczenia ochrony:
2.1
Franszyza integralna: 1.000 zł w każdej szkodzie.
3. Do zakresu ubezpieczenia maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i awarii /od uszkodzeń/ mają
zastosowanie poniższe subklauzule:
SUBKlauzula ubezpieczenia ryzyka ognia wewnętrznego oraz bezpośredniego uderzenia
pioruna, do wysokości sum stałych.
Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści
ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy, niniejszym strony ustalają, że Wykonawca obejmuje
ochroną ubezpieczeniową:
Szkody powstałe w ubezpieczonych maszynach w wyniku:
a) ognia wewnętrznego,
b) bezpośredniego uderzenia pioruna
oraz
szkody powstałe na skutek gaszenia ognia powstałego w wyniku wymienionych wyżej zdarzeń.
Niniejsze rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód powstałych poza
ubezpieczonymi maszynami i będących następstwem rozprzestrzeniania się ognia wewnętrznego,
bezpośredniego uderzenia pioruna oraz gaszenia ognia powstałego w wynku wymienionych zdarzeń,
z zastrzeżeniem, że zostaną one pokrtyte w ramach pozostałych ryzyk, wymienionych w Programie.
SUBKlauzula ubezpieczenia lin i pasów do wysokości sum stałych.
Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści
ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy, niniejszym strony ustalają, że Wykonawca obejmuje
ochroną ubezpieczeniową szkody w linach i pasach ubezpieczonych maszyn powstałe w wyniku
zdarzeń, za które Wykonawca przyjął odpowiedzialność.
Klauzula przywłaszczenia na zabezpieczenie:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, iż w przypadku przewłaszczenia na zabezpieczenie
składników majątkowych przedsiębiorstwa, ochrona ubezpieczeniowa nie wygasa, lecz jest
kontynuowana na dotychczasowych warunkach. Ponadto zgoda Wykonawcy na takie przewłaszczenie
– nie jest wymagana.
Klauzula płatności 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
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składki jeszcze nie wymaganej. Ponadto ustala się, że za datę opłaty składki przyjmuje się datę
obciążenia rachunku Zamawiającego.
Klauzula zgłaszania szkód
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie winno
nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni roboczych od chwili powstania szkody lub
uzyskania o niej wiadomości (w przypadku Rozdziału II – 14 dni roboczych od dnia wpłynięcia
roszczenia). Niedopełnienie tego obowiązku nie może być przyczyną odmowy lub zmniejszenia
wypłaty odszkodowania. Tym samym nie obowiązują terminy na zgłoszenie szkody, określone w
Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy.
Klauzula płatności składki
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że brak wpłaty przez Zamawiającego składki w
terminie przewidzianym w Rachunkach/Polisach Ubezpieczeniowych nie powoduje wygaśnięcia
(rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie skutkuje także zawieszeniem udzielanej ochrony
ubezpieczeniowej. Wykonawcy przysługuje jedynie roszczenie o uiszczenie należnej składki/raty
składki do 14 dni, licząc od terminu powiadomienia Zamawiającego o braku takiej płatności przez
Wykonawcę, za pośrednictwem Brokera.
Klauzula likwidacji drobnych szkód:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku szkód o wartości do 10.000 zł
ponad ustalony poziom franszyzy redukcyjnej/udziału własnego, ustalonego w umowie
ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie likwidować szkodę bez konieczności uprzednich
oględzin eksperta/likwidatora Wykonawcy na podstawie opisu zdarzenia, wykonanej samodzielnie
dokumentacji zdjęciowej oraz faktury naprawy bądź kalkulacji kosztów, jeżeli szkodę naprawiono we
własnym zakresie.
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 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.
Klauzula reprezentantów (rażące niedbalstwo i wina umyślna):
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, iż Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe
z winy umyślnej Zamawiającego lub jego przedstawicieli, przy czym przez wymienione tu osoby
rozumie się wyłącznie: Dyrektora Zamawiającego, określonego zgodnie z KRS Zamawiającego. Tym
samym Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody, bezpośrednio lub pośrednio spowodowane,
powstałe lub zwiększone wskutek winy umyślnej - za wszystkie pozostałe osoby. Ponadto
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Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio wskutek
rażącego niedbalstwa Zamawiającego lub jego przedstawicieli.
Klauzula – błędów, przeoczeń, niedopełnienia obowiązków oraz informowania o zmianach
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że:
1. Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia, a ich
niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Wykonawca będzie ponosił
odpowiedzialność, pod warunkiem, że działania te nie stanowiły winy umyślnej reprezentanta
Zamawiającego, przez którego rozumie się wyłącznie: Dyrektora Zamawiającego, określonego
zgodnie z KRS;
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 reprezentanta
Zamawiającego, przez którego rozumie się wyłącznie: Dyrektora Zamawiającego, określonego
zgodnie z KRS;
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 (podczas trwania procedury przetargowej).
Klauzula przeniesienia mienia pomiędzy placówkami/lokalizacjami oraz transportu (z limitem
dla transportu):
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: miejscem ubezpieczenia mienia będą
wszystkie placówki, którymi administruje, które użytkuje lub którymi w jakikolwiek sposób zarządza
Zamawiający lub które są na jego ryzyku. Przeniesienie mienia między tymi lokalizacjami nie wymaga
zgody Wykonawcy ani też informowania go o tym, ani tym bardziej wystawiania odrębnych
dokumentów potwierdzających ochronę w tym zakresie. Ochrona obejmuje wszelkie środki trwałe i
obrotowe na sumy stałe lub ubezpieczone na pierwsze ryzyko dla każdego rodzaju ryzyka.
Równocześnie wprowadza się Klauzulę: ubezpieczenia mienia w czasie transportu, która będzie
zapewniać ochronę dla przewozu mienia innego niż w ramach wykonywanych czynności lub usług
(np. przeprowadzka z miejsca na miejsce), nawet gdy takie mienie będzie na ryzyku i
odpowiedzialności innej osoby trzeciej. Wykonawca w takim przypadku, w razie szkody, zachowuje
prawo regresu do osoby trzeciej, na której ryzyku było przewożone mienie. Dla przeniesienia mienia,
ochrona – do pełnej sumy ubezpieczenia, dla transportu, w tym załadunku I rozładunku, o którym
mowa w niniejszej klauzuli – limit: 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenie w każdym okresie
ubezpieczenia.
Klauzula ochrony dla środków obrotowych podczas składowania i środków trwałych
nieeksploatowanych lub wyłączonych z użytkowania oraz stosowanie norm (w miejscu
ubezpieczenia, w tym w piwnicach, magazynach itp. pomieszczeniach Zamawiającego):
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: w przypadku każdej ze szkód, wobec której
istnieje wymóg w OWU Wykonawcy, co do składowania/przechowywania jakichkolwiek środków
obrotowych lub środków trwałych nieeksploatowanych powyżej poziomu nad podłogą, lub innych,
niniejszym ustala się, że takie lub inne warunki nie będą miały zastosowania do żadnego z ryzyk
objętych ubezpieczeniem na mocy zawartej umowy ubezpieczenia. Jednocześnie postanawia się, że
nie będą miały zastosowania żadne zapisy OWU lub Umowy Generalnej, wyłączające bądź
ograniczające odpowiedzialność Wykonawcy za ruchomości bądź nieruchomości w całości bądź w
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części wyłączone z eksploatacji/użytkowania/prowadzenia w nich działalności (czasowo bądź stale)
na początku lub w trakcie trwania każdego okresu ubezpieczenia. Ponadto ustala się, że ochrona
ubezpieczeniowa nie będzie ograniczona do mienia, znajdującego się na wolnym powietrzu ani z
tytułu nie przestrzegania przez Zamawiającego norm branżowych lub tych określonych przez polskie
normy.
Klauzula ochrony dla mienia nieprzygotowanego do pracy:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: ochrona ubezpieczeniowa zostaje zachowana,
mimo, że Zamawiający nie przystosował środka trwałego, obrotowego, w tym sprzętu elektronicznego
do pracy (np. mienie nie zostało rozpakowane, podłączone, zmontowane, zamontowane, włączone do
eksploatacji itp.) Ochroną objęte są również środki trwałe i obrotowe, które przez dłuższy okres
znajdują się w lokalizacji objętej ochroną, jednak nie zostały jeszcze uruchomione/nie są
eksploatowane.
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 definicji wartości księgowej brutto:
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
uznaje tak przyjętą wartość wskazaną do ubezpieczenia i nie zastosuje zasady proporcji. Klauzula
dotyczy mienia ubezpieczanego wg tej wartości.
Klauzula definicji wartości odtworzeniowej (nowej) tylko w odniesieniu do szyb lub innych
przedmiotów szklanych od stłuczenia oraz nakładów adaptacyjnych/inwestycyjnych lub
jakiegokolwiek innego mienia obejmowanego w tej wartości tj. np. sprzętu elektronicznego:
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 jakiegokolwiek potrącenia zużycia technicznego czy amortyzacji. Ponadto: a)
klauzula uwzględnia dodatkowe koszty powstałe w przypadku, w którym zastąpienie mienia, które
uległo szkodzie jest możliwe tylko poprzez zakup mienia np. bardziej nowoczesnego technologicznie,
konstrukcyjne itp. z powodu wycofania, braku produkcji lub ograniczonej dostępności mienia którego
uległo szkodzie oraz b) zawiera poodatek VAT w takim zakresie w jakim nie został lub nie mogł bądź
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nie może podelgać rozliczeniu przez Zamawiającego. Klauzula dotyczy mienia ubezpieczanego wg tej
wartości.
Klauzula definicji wartości odtworzeniowej deklarowanej (zastosowanie do budynków i
budowli)
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że przez pojęcie wartości odtworzeniowej ustalonej
dla ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć, akceptować i uznawać do wypłaty odszkodowania
koszty, jakie zostaną poniesione w celu przywrócenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego
tj.:
w przypadku nieruchomości - wartość odpowiadająca kosztom odbudowy/odtworzenia w tym
samym miejscu lub uzgodnionym na terenie RP (na mocy klauzuli likwidacji środków trwałych oraz
wartości ubezpieczenia) z uwzględnieniem takich samych lub najbardziej zbliżonych technologii,
konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów, materiałów,
parametrów, w tym eksploatacyjnych, 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 z odpowiednim ograniczeniem tej kwoty
wobec rodzaju mienia takiego jak np.: budynki niemieszkalne, budynki biurowe, magazyny, wiaty.
Tym samym wartością każdego, ewentualnego odszkodowania dla nieruchomości, będzie tak ustalona
wartość odtworzeniowa, a wskazana poniżej, zależnie od przeznaczenia danej nieruchomości,
odpowiadająca łącznej sumie wykazywanej każdorazowo w dokumencie ubezpieczenia,
potwierdzającego zawarcie i rozliczenie ubezpieczenia mienia, Zmawiającego zgodnie z
postanowieniami umowy generalnej tj. odpowiednio:
a) wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powiedzni użytkowej
budynków mieszkalnych obowiązujących w IV kwartale 2017 zgodnie z obwieszczeniami wojewodów
w danym województwie - dla budynków biurowych i mieszkalnych
b) 60 % wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powiedzni
użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujących w IV kwartale 2017 zgodnie z obwieszczeniami
wojewodów w danym województwie - dla budynków i budowli niemieszkalnych
Równocześnie z uwagi na powyższe, wartość ta pozostaje ustalona i niezmienna na cały okres trwania
Programu Ubezpieczeniowego od chwili kiedy będzie miała zastosowanie dla wybranych
nieruchomości Zamawiającego.
Ponadto Wykonawca w żadnym przypadku nie zastosuje zasady proporcji, uznając wyceny dokonane
przez Zamawiającego.
Klauzula definicji wartości 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, pomniejszoną o faktyczne
techniczne zużycie na dzień powstania szkody, przy czym dla mienia innego niż mienie pracownicze i
osób trzecich – uznaje się wycenę przyjętą przez Zamawiającego (dotyczy w szczególności
nieruchomości ubezpieczonych w tej wartości), a dla mienia osób trzeicch i pracowników ustala się,
że stopień zużycia nie będzie mółg być większy niż 60%. Klauzula dotyczy mienia ubezpieczanego wg
tej wartości.
Klauzula ustalenia wypłaty odszkodowań:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca będzie wypłacał odszkodowania
według następujących zasad:
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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, w
zależności co będzie korzystniejsze) oraz szkód całkowitych w przypadku mienia
ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub rzeczywistej (dla których to szkód
całkowitych graniczną kwotą jest suma ubezpieczenia przyjęta przez Zamawiającego
odpowednio w wartości księgowej brutto albo w wartości rzeczywistej).
2) Na ustalenie wysokości szkody i wypłatę odszkodowania nie ma wpływu stopień
technicznego/faktycznego zużycia mienia. Nie dotyczy mienia ubezpieczonego w wartości
rzeczywistej.
3) Odszkodowanie obejmować będzie również koszty wymiany nieuszkodzonych elementów
maszyny lub urządzenia albo innego mienia, o ile ich zastąpienie ze względów
konstrukcyjnych jest niezbędne w celu przywrócenia maszyny lub urządzenia albo innego
mienia do stanu funkcjonalności.
4) 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 poddana 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.
5) 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.
6) Ponadto postanawia się, w przypadku, gdy Zamawiający zobowiązany będzie dokonać
naprawy/wymiany uszkodzonego mienia przez Wykonawców, z którymi wiążą go umowy
zawarte w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Wykonawca
zobowiązany będzie dokonać wypłaty odszkodowania wg pełnych poniesionych kosztów, tj.
wg stawek i cen, jakie zobowiązany będzie ponieść Zamawiający, z racji konieczności
dokonania napraw/wymiany mienia, które uległo szkodzie, za pośrednictwem takich
Wykonawców. Wówczas zapisy niniejszego punktu, mają pierwszeństwo przed poprzednimi
w niniejszej klauzuli.
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Klauzula miejsc ubezpieczenia:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że automatycznemu doubezpieczeniu podlegają
nowe mienie i/lub lokalizacje, przyjęte przez Zamawiającego (wynajęte, wydzierżawione, nowo zakupione, przejęte w użytkowanie, na podstawie jakichkolwiek tytułów prawnych, itp.) bez
konieczności ich zgłaszania Wykonawcy i wystawiania dodatkowych aneksów/polis lub jakichkolwiek
innych potwierdzeń objęcia ochroną ubezpieczeniową.
Zgodnie z tym ustala się, że miejscem ubezpieczenia są wszystkie lokalizacje w tym mienie, które
będą użytkowane i administrowane przez Zamawiającego w jakikolwiek sposób na terenie RP w tym
własne i obce. Ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu ich faktycznego przejęcia przez
Zamawiającego lub od dnia, w którym Zamawiający w jakikolwiek sposób przejął dane
miejsca/lokalizacje na swoje ryzyko.
Klauzula automatycznego doubezpieczenia (zgodnie z postanowieniami Generalnej Umowy
Ubezpieczenia):
(uwaga: dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych, mienie ubezpieczone w systemie
pierwszego ryzyka pozostaje objęte ochroną, zgodnie z niniejszym OPZ-WZU, niezależnie od momentu
przejścia na Zamawiającego takiego ryzyka (o jakich mowa m.in. w ramach niniejszej klauzuli), zaś
granicą odpowiedzialności jest kwota limitu na pierwsze ryzyko wskazana dla danego rodzaju mienia,
obowiązująca na każdy okres trwania Programu).
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, wprowadzonej analogicznie do postanowień Generalnej
Umowy Ubezpieczenia, automatycznemu doubezpieczeniu (automatycznej ochronie
ubezpieczeniowej udzielanej przez Wykonawcę) podlega mienie zakupione, wynajęte,
dzierżawione lub użytkowane na podstawie dowolnej umowy cywilno-prawnej, lub z innego
tytułu, przejęte, przejęte w użytkowanie, zarząd (trwały lub tymczasowy), bądź odebrane (w
tym w drodze 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.) z chwilą jego
fizycznego lub faktycznego przejęcia przez Zamawiającego (w tym na stan) w trakcie trwania
Generalnej Umowy Ubezpieczenia (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, w tym nowych osób w ramach
ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, określonych w niniejszym OPZ-WZU (z
zastrzeżeniem jednak ust. 5 jn.) = jak też bez konieczności wystawiania dodatkowych
dokumentów potwierdzających istnienie ochrony ubezpieczeniowej, jak też bez konieczności
zgłaszania Wykonawcy tych okoliczności lub zmian.
2. Fakt zwiększenia mienia, dokonany w sposób określony powyżej, będzie rozliczany przez
Zamawiającego (jako automatyczne doubezpieczenie) w następujący sposób i w następujących
terminach:
- do 30 dnia każdego miesiąca, następującego po każdym rocznym okresie trwania każdego
okres umowy licząc od początku tego okresu, z zastrzeżeniem, że pobierana będzie uśredniona
składka, rozliczna w następujący sposób:
- że Wykonawca naliczy składkę, w systemie: ½ składki należnej za rok licząc od łącznej sumy
składników danej grupy mienia objętej automatycznym doubezpieczeniem. Przy czym składka
należna będzie składką należną za 1 pełny rok ubezpieczenia tj. 12 m-cy i rozliczana wg
podanego wzoru: :[(Suma ubezpieczenia x stawka roczna w %)/2] tj. (składka należna/2)]= składka
do pobrania. Przykład [(1.000.000 zł x 1,2%)/2 =(12.000 zł/2)]= 6000 zł.
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3. Przedmiotowa klauzula odnosi się do mienia nowego lub nie, przejętego, odebranego,
zmodernizowanego oraz zakupionego w istniejącej oraz nowej (jako nowo przejętej lub
nowoposiadanej na ryzyku Zamawiającego itp.) lokalizacji/miejscu ubezpieczenia.
4. Dokładnie w ten sam sposób, jak na zasadach określonych w pkt 1 i 2 oraz 3 i 4 – Wykonawca
będzie rozliczał (poprzez zwrot składki) za sprzedane, oddane, zlikwidowane itp. - mienie
Zamawiającego, tj. takie które przestanie być na jakimkolwiek ryzyku Zamawiającego.
5. W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, tj. ryzyka określonego w pkt III
niniejwszego OPZ-WZU, postanawia się, że w przypadku zwiększenia się puli osób objętych
ubezpieczeniem NNW, Zamawiający zobowiązany będzie zgłosić zwiększenie:
- do 30 dnia każdego miesiąca, następującego po każdym rocznym okresie trwania każdego
okresu 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
dodatkowa osoba (6 osób objętych niniejszym OPZ-WZU), 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 okresie trwania Umowy Generalnej.
6. Limit automatycznego doubezpieczenia w każdym okresie ubezpieczenia dla mienia w ramach
klauzuli (ogólnie) niezależnie o rodzaju ubezpieczenia, wynosi: 50% łącznej sumy ubezpieczenia
mienia Zamawiającego.
Wskazany limit nie dotyczy osób (ubezpieczenie NNW w ramach ubezpieczenia mienia pływającego).
Klauzula - Ubezpieczenie ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek społecznych (I ryzyko):
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody
powstałe wskutek strajku 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.
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.
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Limit odpowiedzialności: 2.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia.
Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą, zapobieżenia zmniejszenia jej rozmiarów oraz
ratowania mienia:
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że w razie nieuchronności lub
zagrożenia zajścia zdarzenia losowego lub powstania takiego zdarzenia, objętego ochroną
ubezpieczeniową, Wykonawca pokrywa w ramach sumy, a także ponad sumę ubezpieczenia
uzasadnione i udokumentowane koszty zabezpieczenia przed szkodą zagrożonego mienia, koszty
ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, o
których mowa m.in. w art. 826 par. 1 i 4 KC. Klauzula obejmuje także koszty pracy w godzinach
nadliczbowych, w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (z
wyłączeniem jednak frachtu lotniczego).
Limit odpowiedzialności w ramach niniejszej klauzuli wynosi: 20% sumy ubezpieczenia mienia
zagrożonego i/lub dotkniętego szkodą, w każdym okresie ubezpieczenia. Ponadto w ramach
przedmiotowego limitu pokryte są koszty odtworzenia i szkody: w aktach, dokumentach, programach,
oprogramowaniach, danych i na nośnikach danych z włączeniem przeprowadzenia niezbędnych
badań i analiz, a także koszty poszukiwania miejsc wycieku z jakichkolwiek instalacji oraz przerwania
kabli lub łączy, itp. urządzeń / instalacji, w tym koszty naprawy oraz koszty skutków i konsekwencji
poszukiwań tych wycieków. Ponadto pokryte są szkody w różnego rodzaju środkach obrotowych, o ile
w związku z powstałą szkodą albo koniecznością jej zapobieżenia doszło do ich uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty albo itp. zdarzenia. Jednocześnie strony uzgadniają, że dobrowolne świadczenia
poniesione przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, które brały udział w czynnościach, o których
mowa w niniejszej klauzuli - będą wypłacane za zgodą Wykonawcy.
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku
do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia
mienia.
Klauzula usunięcia pozostałości 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 szeroko
pojętym 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. Ponadto ochroną objęte są zwiększone koszty odtworzenia mienia wykonywanego na
specjalne zamówienie, spowodowane trudnościami z jego ponownym zakupem, montażem,
odbudową lub naprawą, powstałe w związku z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą, lub
montażem, jak również ochroną objęte będą dodatkowo: koszty ponownego napełnienia zbiorników i
instalacji przeciwpożarowych stanowiących część ubezpieczanej nieruchomości, w przypadku, gdy
zawarta w nich woda lub inna substancja została zużyta do celów przeciwpożarowych. Limit
odpowiedzialności: 20% sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą, w każdym okresie
ubezpieczenia.
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Klauzula ubezpieczenia wszelkich przepięć, w tym powstałych wskutek bezpośredniego i
pośredniego uderzenia pioruna oraz zjawiska indukcji lub przerwania i ograniczenia w
dostawie mediów:
Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści
ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za wskazane w niniejszej klauzuli ryzyka, niniejszym
zastrzega się, że ochroną objęte będą wszelkie szkody powstałe w wyniku: nagłego wzrostu/spadku
napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi (pośrednimi lub
bezpośrednimi), awariami elektrycznymi lub innymi podobnymi zjawiskami, a także m.in.
przetężenia, zwarcia, spięcia, przepięcia, itp., szkody z tytułu niezadziałania zabezpieczeń itp., a także
wynikające z przerwania, braku, ograniczenia lub wadliwości dostaw: prądu, wody, gazu lub innego
rodzaju mediów, powstałe na skutek jakichkolwiek przyczyn, w tym także wskutek inny, aniżeli
wyładowanie atmosferyczne.
Ochroną objęte będą wszelkie w/w szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu (wszystkie środki
trwałe i obrotowe) bądź w pośrednim lub bezpośrednim związku z nimi. Ochrona działa do limitu
2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia. Uwaga:
przedmiotowy limit obowiązuje jedynie w przypadku, gdy powyższe rozszerzenie w całości, bądź w
danej jego części podlega pod wyłączenie zawarte w OWU Wykonawcy. Oznacza to, że w przypadku
braku wyłączenia części bądź całości danego rozszerzenia, ochrona obowiązuje do pełnych sum
ubezpieczenia, bez limitu. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone (o ile przewidują to
OWU) szkody powstałe we: wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach,
ochronnikach przeciwprzepięciowych, żarówkach i lampach.
Klauzula wyrównania sum ubezpieczenia:
Na mocy niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że jeżeli sumy ubezpieczenia poszczególnych pozycji w
deklaracjach przewyższają należące do nich wartości ubezpieczenia, nadwyżkowe udziały sum są
rozdzielane na te pozycje, przy których istnieje niedoubezpieczenie, lub przy których suma
ubezpieczenia z powodu powstałych nakładów na zapobieżenie lub zmniejszenie szkody nie
wystarcza. Podział ma miejsce tylko na korzyść tych pozycji.
Klauzula kosztów rzeczoznawców:
Na mocy niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że ubezpieczeniem objęte będą m.in. dodatkowe koszty
architektów, inżynierów i innych ekspertów, specjalistów czy rzeczoznawców (w tym przygotowanej
przez nich dokumentacji technicznej, projektowej, itp.), jakich udział jest niezbędny do naprawy lub
odbudowania zniszczonego ubezpieczonego mienia oraz koszty, które poniesie Zamawiający w celu
ustalenia zakresu i wysokości/rozmiaru strat, okoliczności i/lub przyczyn powstania szkody oraz
przygotowania roszczenia. W przypadku powołania w/w specjalisty/rzeczoznawcy przez
Wykonawcę, koszty pokrywane będą w ramach likwidacji szkody, bez ograniczenia kwoty
odszkodowania. Powołanie zewnętrznego specjalisty/ rzeczoznawcy przez Zamawiającego wymaga
akceptacji Wykonawcy. Taka akceptacja Wykonawcy nie będzie jednak wymagana do limitu 50.000 zł
na jedno zdarzenie w każdym okresie ubezpieczenia. Łączny limit odpowiedzialności Wykonawcy w
ramach przedmiotowej klauzuli - 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia.
Klauzula stanowi nadwyżkę nad wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w ramach
prowadzonego postępowania likwidacyjnego daną szkodę.
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Klauzula połączenia Ubezpieczających/Ubezpieczonych:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku wykupienia Zamawiającego przez
inny podmiot lub połączenia go z innym podmiotem, jak też w przypadku wykupienia/przejęcia przez
Zamawiającego
innego
podmiotu
lub
jego
części
nowy
właściciel
lub
nowopowstały/nowoprzejęty/włączony podmiot albo jego część wchodzi we wszystkie prawa i
obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia z obowiązkiem zgłoszenia Wykonawcy i
potwierdzenia zmiany w umowie.
Klauzula
akceptacji
aktualnego
stanu
zabezpieczeń
przeciwpożarowych
i
przeciwkradzieżowych:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Wykonawca uznaje zabezpieczenia
przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe istniejące u Zamawiającego za wystarczające do udzielenia
ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.
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 okoliczności 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 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: 5.000.000
zł. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie: 5% nie mniej niż 10.000 zł.
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 ochrony dla roślinności
Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej treści
ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy za wskazane w niniejszej klauzuli ryzyka, niniejszym
zastrzega się, że ochroną objęte będą wszelkie szkody powstałe w mieniu otaczającym, za które
Zamawiający odpowiada, którym zarządza i którego jest właścicielem. Przez mienie otaczające w
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ramach niniejszej klauzuli rozumie się trawniki, krzewy i inne rośliny itp. Limit na naprawę ww.
składników mienia ustala się na 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie
ubezpieczenia. Ochrona obowiązuje w zakresie wszystkich ryzyk objętych Programem.
Klauzula kosztów odtworzenia mienia po szkodzie wskutek 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.
Klauzula objęcia ochroną szkód powstałych w okresie gwarancyjnym:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Wykonawca nie będzie odpowiedzialny za
szkody, za które odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: dostawca, producent lub
wykonawca usługi/mienia, chyba że osoba ta kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności
za powstałą szkodę lub nie posiada wystarczających środków na pokrycie takiej szkody. W takiej
sytuacji Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie, a prawo do roszczeń regresowych
wobec sprawcy szkody przechodzi naWykonawcę.
Klauzula szkód do regresu:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku, wszystkich szkód, które będą
likwidowane w ramach poszczególnych umów ubezpieczeniowych, dla każdego z rodzajów ryzyk, a
jednocześnie zostaną spowodowane przez zidentyfikowane osoby trzecie, Wykonawca nie będzie
stosował żadnej franszyzy integralnej/redukcyjnej bądź jakiegokolwiek udziału własnego przy wypłacie odszkodowania z danej umowy ubezpieczenia. Jednocześnie każdy przeprowadzony przez
Wykonawcę skuteczny regres wypłaconej kwoty odszkodowania względem sprawcy szkody, nie
będzie obciążał szkodowości Zamawiającego.
Klauzula dodatkowych (zwiększonych) kosztów działalności:
1. Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca pokrywa uzasadnione,
ekonomicznie, dodatkowe koszty działalności, poniesione przez Zamawiającego, związane z
przestojem oraz z zastosowaniem wszelkiego rodzaju rozwiązań mających na celu uniknięcie lub
zmniejszenie zakłóceń - w prowadzonej działalności, powstałych lub mogących powstać w wyniku
szkody w ubezpieczonym mieniu, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność w ramach ryzyk
objętych niniejszym Programem Ubezpieczeniowym, niezależnie także o tego, czy szkoda w
ubezpieczonym mieniu przekracza czy też nie, ustaloną w umowie franszyzę redukcyjną, integralną
lub udział własny, o ile takowa ma zastosowanie.
2. Wykonawca nie obejmuje jedynie:
1) kosztów, które w żaden sposób nie są związane z prowadzoną przez Zamawiającego
działalnością gospodarczą np. związane z inwestycjami, spekulacjami giełdowych, handlu
nieruchomościami,
2) kosztów poniesionych w związku z ustaleniem rozmiaru szkody, kosztów poniesionych na
zakup nowego mienia, chyba, że wchodzą w zakres innego postanowienia niniejszego Programu,
3)kosztów, które wynikają z braku środków kapitałowych Zamawiającego niezbędnych do
odtworzenia zniszczonego mienia, o ile brak tych środków nie wynika z braku zpałaty przez
Wykonawcę, należnego odszkodowania za mienie, które uległo szkodzie.
3. Limit ochrony –100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
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Klauzula ubezpieczenia mienia niezależnie od 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.
Klauzula restytucji:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku wystąpienia szkody, Zamawiający ma
prawo skorzystać z usług podmiotu (specjalisty) zajmującego się profesjonalną restytucją mienia, bez
uprzedniej zgody Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zapoznać się i odnieść się do kosztorysu
spodządzonego przez podmiot dokonujący restytucji w ciągu 3 dni roboczych od chwili jego
otrzymania.
Klauzula ubezpieczenia mienia niezależnie od prawa własności:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie
zgłoszone do ubezpieczenia i będące na ryzyku Zamawiającego niezależnie od tego, czy jest przez
niego: wynajmowane, dzierżawione, użyczone, czy też użytkowanego na podstawie jakiegokolwiek
innego tytułu prawnego czy też będące w przechowaniu, pod kontrolą lub pieczy Zamawiającego albo
też niezależnie od tego, czy rzecz ta znajduje się na jego ryzyku w związku z wykonywaniem czynności
lub prac przez Zamawiającego lub na jego rzecz.
Klauzula ubezpieczenia mienia bez względu 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 szkód w aktach i dokumentach, itp. mieniu:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że:
odmiennie od zapisów OWU, w ramach ubezpieczenia mienia, ochroną objęte są także szkody we
wszelkiego rodzaju aktach i dokumentach, planach i projektach, itp., w tym związane z ich
zniszczeniem, zagubieniem, lub uszkodzeniem. Za dokument uważa się również elektroniczną wersją
dokumentu umieszczona na nośniku magnetycznym lub optycznym itp.
Limit odpowiedzialności: zgodny z limitem dla środków obrotowych, wskazany w Rozdziale I
niniejszego OPZ-WZU.
Klauzula notyfikacji ryzyka:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że odmiennie od postanowień OWU, zwiększenie
ryzyka, które jest lub nie jest pod kontrolą Zamawiającego, nie ma wpływu w żadnym razie na
jakiekolwiek organicznie odpowiedzialności Wykonawcy.
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
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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 lub w promieniu max. 700 metrów od tej lokalizacji lub
odrębnie/samodzielnie/niezależnie od/względem takiej lokalizacji, Wykonawca będzie ponosił za nie
odpowiedzialność w ramach przyjętych sum ubezpieczenia.
Klauzula interpretacji:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że wszystkie postanowienia i klauzule zawarte w
dokumentach ubezpieczenia, 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 w tym całego niniejszego Programu), które będą budziły jakiekolwiek
wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, na jakimkolwiek etapie trwania Umowy Generalnej
Ubezpieczenia, to we wszystkich takich przypadkach, będą one zawsze interpretowane na korzyść
Zamawiającego.
Ponadto postanawia się, że jeśli jakiekolwiek ryzyko (zdarzenie), dla którego ustanowiono limit
odpowiedzialności, spowoduje szkodę objętą podstawowym zakresem głównego ubezpieczenia,
objętego niniejszym OPZ-WZU (np. pożar w następstwie wandalizmu lub strajków czy zamieszek itp.)
to szkoda taka objęta będzie do pełnych sum ubezpieczenia, zgodnie zakresem danego produktu
ubezpieczenia.
Klauzula zastosowania limitów i franszyz redukcyjnych:
Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma zastosowanie
więcej niż jeden podlimit w ramach ustalonych klauzul i rozszerzeń, za kwotę takiego limitu - 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.
Klauzula likwidacji drobnych szkód:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku szkód o wartości do 10.000,00 zł
ponad ustalony poziom franszyzy redukcyjnej/udziału własnego, ustalonego w umowie
ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo samodzielnie likwidować szkodę bez konieczności uprzednich
oględzin 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 zwolnienia z obowiązku zmiany stanu okoliczności
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku, gdy przemawiają za tym
jakiekolwiek względy bezpieczeństwa, lub niezbędne jest to ze względu na chęć uniknięcia
zwiększenia się strat, powstania nowych, albo zabezpieczenia terenu lub ze względu na specyfikę
działalności Zamawiającego, Zamawiający zwolniony jest z obowiązku niezmienności miejsca szkody
(okoliczności, stanu faktycznego) i nie grożą mu żadne sankcje mogące wynikać z tego tytułu.
Klauzula początku biegu umowy ubezpieczenia
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 późniejszych, uzgodnionych terminach.
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Klauzula ochrony dla mienia poza ewidencją księgową
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca odpowiada także za mienie, nie
wskazane w ewidencji księgowej. Ochrona tyczy się pełnych sum ubezpieczenia takiego mienia.
Klauzula rodzaju mienia:
Na mocy niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku ubezpieczenia mienia będącego
zabytkiem w jakiejkolwiek wartości ubezpieczeniowej, tj. odtworzeniowej, rzeczywistej, księgowej
brutto, lub innej, nie będą miały zastosowania jakiekolwiek zapisy umowy lub ogólnych warunków
Wykonawcy, ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie tego rodzaju
mienia. Dla mienia o charakterze zabytkowym lub artystycznym (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. Równocześnie
postanawia się, że przedmiotowa klauzula nie oznacza objęcia ubezpieczeniem mienia Zamawiającego
w wartości zabytkowej, a jedynie fakt, że nie wyłącza się z ubezpieczenia takiego rodzaju mienia.
Klauzula pełnej ochrony dla budowli:
Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia 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,
- boisk, kosze, place, parkingi itp.
- inne obiekty tzw. małej architektury,
- i innych,
niniejszym zastrzega się, że Wykonawca będzie ponosił za nie odpowiedzialność, o ile zostały
zgłoszone do ubezpieczenia, bez ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.
Klauzula szczególnego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, 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 jakiejkolwiek innego
zakresu ubezpieczeniowego np. mienie od wszystkich ryzyk.
Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)
Na podstawie poniższej klauzuli, ustala się, że Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody
powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych i stale
zamonotowanych urządzeniach w pojazdach) użytkowanym także poza miejscem ubezpieczenia
określonym w Umowie Generalnej.
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 /włączony został sprawnie działający system alarmowy/,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 06:00 a 22:00 (ograniczeń czasowych nie
stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym
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lub w zamkniętym garażu lub w miejscu o ograniczonym dostępie),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.
Zakres terytorialny ochrony – cały świat, z zastrzeżeniem, że dla wszystkich krajów poza Europą,
obowiązuje limit: 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Klauzula ochrony dla mienia poza ewidencją księgową:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że Wykonawca odpowiada także za mienie, nie
wskazane w ewidencji księgowej. Ochrona tyczy się pełnych sum ubezpieczenia takiego mienia.

• ROZDZIAŁ

II

–

Ubezpieczenie
Odpowiedzialności
Cywilnej
Zamawiającego wraz z OC armatora (OCO) oraz
Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (OCZ)

ROZDZIAŁ II niniejszego Programu Ubezpieczenia dotyczy ubezpieczenia Odpowiedzialności
Cywilnej Zamawiającego w zakresie deliktowym oraz kontraktowym z rozszerzeniami.
Zakres terytorialny ubezpieczenia dla ROZDZIAŁU II – Rzeczpospolita Polska oraz cały Bałyk z
zastrzeżeniem rozszerzonego zakresu w zakresie podróży służbowych na terytorium całego
świata, zgodnie z postanowieniami w dalszej części niniejszego Rozdziału.

1/

UBEZPIECZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
CYWILNEJ
ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z OC ARMATORA (OCO)

OGÓLNEJ

1. Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Zamawiającego (w
tym wszystkich organów, pracowników bez względu na formę prawną zatrudnienia oraz
reprezentantów) za szkody rzeczowe, osobowe lub czyste straty finansowe (dalej ogólnie: „za
szkody”) – 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) albo z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (jaka jest lub
może być wykonywana w granicach i na podstawie KRS oraz dokumentów i aktów prawnych na
gruncie, których został powołany i działa Zamawiający, w tym także Kodeks Cywilny oraz aktami
powiązanymi), w tym wszelkiego rodzaju działalność przewidziana w pkt 3/ niniejszego Rozdziału w
zakresie w jakim może dotyczyć to niniejszej części Rozdziału oraz z tytułu posiadanego i/lub
użytkowanego mienia (w tym również administrowania nieruchomościami własnymi i obcymi wraz z
usługami towarzyszącymi oraz odpowiedzialność z tytułu świadczenia tego typu prac, czynności lub
usług lub z tytułu wykonywania innych podobnych usług - powstałych nieumyślnie i/lub wskutek
rażącego niedbalstwa.
Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej obejmuje wszelką
działalność jaka jest wykonywana bądź może być wykonywana przez Zamawiającego, przewidzianą
dla niego m.in. z racji funkcji do których został powołany, a także posiadania, użytkowania,
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wykorzystywania w działalności, niezależnie od tytułów prawnych, którego jest właścicielem, za który
odpowiada i którym zarządza Zamawiający, a także na gruncie stosowanych aktów prawnych.

2. Szczegółowy przedmiot i zakres ubezpieczenia:
2.1. Suma gwarancyjna: 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych i 00/100) na
jedno i wszystkie wypadki w każdym okresie ubezpieczenia.
2.2. Szczegółowy zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialność
deliktową oraz kontraktową z tytułu prowadzenia działalności, a także z tytułu posiadania i/lub
użytkowania mienia oraz zarządzania i administrowania nim, ze szczególnym uwzględnieniem m.in.:
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej Zamawiającego z tytułu prowadzenia
działalności gospodarczej, określonej powyżej oraz posiadanego i/lub użytkowanego, mienia, jak też z
tytułu zarządzania mieniem, wynajmowania tego mienia w celach prowadzenia działalności lub
użytkowania na potrzeby jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub innej, itp. (w tym
odpowiedzialność tzw. OC najemcy nieruchomości lub ruchomości i/lub Wynajmującego, niezależnie
od istniejącego stosunku prawnego albo przepisów prawa), w tym także tego, które pozostaje na jego
ryzyku, w zakresie i z tytułu przepisów prawa, bez możliwości ograniczenia odpowiedzialności
względem mienia o charakterze zabytkowym lub unikatowym, jak też względem osób bliskich
Zamawiającemu
oraz
wyrządzone
Podwykonawcom
przez
Zamawiającego,
ponadto
odpowiedzialność z tytułu przeprowadzania różnego rodzaju wydarzeń, eventów lub imprez
niemasowych (niepolegających obowiązkowemu ubezpieczeniu) jak np. konferencje, wystawy, targi,
imprezy promujące, szkolenia, warsztaty, wyjazdy integracyjne albo imprezy sportowe lub
rekreacyjne, jak również odpowiedzialność udostępniającego mienie na przeprowadzenie takich
wydarzeń czy imprez masowych, a w szczególności odpowiedzialność 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
obróbka, naprawa, poddawanie różnym procesom technicznym, technologicznym, itp. czynności), w
tym występowania Zamawiającego w roli Inwestora jak też z tytułu prowadzenia wszelkich prac
konserwacyjnych, modernizacyjnych, budowlanych, montażowych, remontowych, naprawczych,
remontów budowlanych z włączeniem odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju mienie do tego użyte,
jak też z tytułu osiadania/zapadania lub osuwania się ziemi (o ile odpowiedzialność za te czynniki
będzie można przypisać Zamawiającemu, w tym w charakterze zlecającego tego typu prace tj. za
szkody wyrządzone przez podmioty którym Zamawiający zleci wykonywanie tych wszystkich
prac/usług lub zostaną one zlecone na rzecz Zamawiającego) itp., wykonywanych przez ekipy obce
oraz własne, w tym na zlecenie Zamawiającego z włączeniem odpowiedzialności za szkody związane z
jakąkolwiek obróbką, naprawą, poddawaniem różnym procesom technicznym, technologicznym tego
mienia osób trzecich i wykonywaniem innych podobnych czynności – dotyczące mienia i terenu za
który odpowiada, które jest na jego ryzyku lub którym zarządza, użytkuje, dzierżawi, itp. na podstawie
jakichkolwiek tytułów prawnych Zamawiający albo wykorzystuje w związku z koniecznością m.in.
zainstalowania/zamonotowania, zabudowania, wmontowania (itp. czynności) tego mienia w celu
prowadzenia działalności, do której Zamawiający został powołany – limit odpowiedzialności na jeden
i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w każdym okresie ubezpieczenia,
b) szkody powstałe wskutek zalania przez wody stojące lub płynące lub z tytułu wydostania się wody
lub innych cieczy z jakichkolwiek systemów i instalacji wodno – kanalizacyjnych lub jakichkolwiek
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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, złącz płyt budynków
lub z tytułu awarii jakichkolwiek systemów i/lub instalacji – limit odpowiedzialności na jeden i
wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w każdym 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 każdym okresie ubezpieczenia,
d) szkody wyrządzone w drzewostanie lasów i parków, w uprawach rolnych, itp. akwenach 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 każdym okresie ubezpieczenia,
2.3. Ponadto ochroną obejmuje się:
a) Odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości z tytułu korzystania przez Zamawiającego na
podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu albo niezależnie od
istniejącego stosunku prawnego w tym ochrona wynajmującego - limit odpowiedzialności na jeden i
wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w każdym okresie ubezpieczenia,
b) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za pojazdy, pojazdy wolnobieżne (w tym rolnicze,
budowlane, ogrodnicze, wózki widłowe itp.) itp. oraz te niepodlegające obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego albo w zakresie w
jakim nie mogły być pokryte przez te ubezpieczenia - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie
wypadki: do sumy gwarancyjnej w każdym okresie ubezpieczenia,
c) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za pracowników lub reprezentantów Zamawiającego
podczas wszelkiego rodzaju delegacji, organizowania jakichkolwiek konferencji czy podróży
służbowych, udziału w spotkaniach, konferencjach itp. międzynarodolwych, na terytorium całego
świata. Limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w każdym
okresie ubezpieczenia,
d) Odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości – z tytułu korzystania przez Zamawiającego z
ruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innego
stosunku prawnego albo niezależnie od istniejącego stosunku prawnego z zastrzeżeniem braku
obowiązywania wyłączenia dla ruchomości, w tym zwłaszcza sprzętu elektronicznego i
komputerowego, itp. – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 2.000.000 zł w każdym
okresie ubezpieczenia,
e)
Odpowiedzialność
cywilna
dla
mienia
podczas
prac
ładunkowych/i
wyładunkowych/załadunkowych w tym szkody powstałe w samym przedmiocie prac lub usług
podawanym w/w czynnościom – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 2.000.000 zł
w każdym okresie ubezpieczenia. Przy czym postanawia się, że jeżeli w OWU szkody w środkach
transportu lub w innym mieniu z tytułu prowadzenia prac, wskazanych w niniejszym punkcie zawarte
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są w zakresie podstawowym produktu danego Wykonawcy, to zgodnie z postanowieniami niniejszego
OPZ-WZU w/w limit obowiązuje wyłącznie dla szkód powstałych w samym przedmiocie poddawanym
w/w czynnościom,
f) Odpowiedzialność cywilna dla mienia przechowywanego, kontrolowanego lub chronionego przez
Zamawiającego (jak też za szkody z tytułu posiadania, użytkowania i zarządzania parkingami w tym z
włączeniem ochrony dla pojazdów) z zastrzeżeniem braku obowiązywania wyłączenia dla mienia
będącego przedmiotem najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innego stosunku
prawnego albo niezależnie od istniejącego stosunku prawnego lub mienia zwyczajowo użytkowanego
przez osoby przebywające na terenie miejsc, za które Zamawiający odpowiada - limit
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia wynosi:
3.000.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że sublimit dla pojazdów na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym
okresie ubezpieczenia wynosi: 500.000 zł w każdym okresie ubezpieczenia,
g) Odpowiedzialność cywilna za podwykonawców z prawem do regresu (po wypłacie
odszkodowania) – odpowiedzialność za podwykonawców działających w imieniu i/lub na rzecz
Zamawiającego. Przy czym Wykonawca zachowuje prawo do regresu względem podwykonawcy –
limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w każdym okresie
ubezpieczenia,
h) Odpowiedzialność cywilna pracodawcy – za szkody będące następstwem wypadków przy pracy –
limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: do sumy gwarancyjnej w każdym okresie
ubezpieczenia, bez możliwości ograniczenia odpowiedzialności dla szkód z tytułu używania
jakiegokolwiek mienia, jak też bez jakiegokolwiek ograniczania obowiązującego triggera czasowej
odpowiedzialności. Ponadto ochroną obejmuje się odpowiedzialność z tytułu przeniesienia chorób
zakaźnych, o ile taką odpowiedzialność można będzie przypisać Zamawiającemu (zarówno względem
pracowników jak i osób trzecich),
i) Odpowiedzialność cywilna za Czyste straty finansowe (majątkowe) – odpowiedzialność cywilna za
szkody finansowe (majątkowe) wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności objętej
ubezpieczeniem i całego zakresu ochrony, objętego niniejszym Programem Ubezpieczeniowym – limit
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 1.000.000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia, z
zastosowaniem poniższych warunków:
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.
Wykonawca nie odpowiada wyłącznie za:
1) czyste straty finansowe wynikłe z niedotrzymania terminów lub przekroczenia kosztorysów jako takich.
Jeśli jednak niedotrzymanie terminów lub przekroczenie kosztorysów jest skutkiem szkody,
za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, to wówczas Wykonawca pokrywa takie
szkody,
2) czyste straty finansowe wynikające z naruszenia praw autorskich i licencyjnych,
3) czyste straty finansowe, z zakresu stosunku pracy,
4) czyste straty finansowe wynikające z organizowania podróży jako takich,
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j) Odpowiedzialność cywilna za winę umyślną Zamawiającego (z wyłączeniem jedynie winy umyślnej
reprezentanta Zamawiającego przez którego rozumie się wyłączenie: Dyrektora Zamawiającego,
określonego zgodnie z KRS) - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 5.000.000,00 zł
w każdym okresie ubezpieczenia,
k) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego za produkt, w tym w zakresie zgodnym z kodeksem
cywilnym i innymi przepisami prawa, jak też w zakresie w jakim może dotyczyć Zamawiającego do
sumy gwarancyjnej w każdym okresie ubezpieczenia,
l) 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: 300.000,00 zł w każdym okresie ubezpieczenia. 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,
ł) Odpowiedzialność cywilna Zamawiającego 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, obejmująca co najmniej:
* szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z wyżej wymienionych form przedostania się
substancji niebezpiecznych,
* szkody i koszty wynikające z usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia z substancji
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie,
- limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 5.000.000,00 zł, w każdym okresie
ubezpieczenia,
m) Odpowiedzialność cywilna armatora za szkody na osobie i w mieniu wyrządzone osobm trzecim w
związku z posiadaniem i lub użytkowaniem, wykorzystywaniem w działalności itp. mienia
pływającego po wszelkiego rodzaju akwenach z zastrzeżeniem ograniczeń terytorialnych,
przewidzianych w niniejszym Programie Ubezpieczeniowym dla niniejszego Rozdziału II – limit
odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki: 300.000,00 zł, w każdym okresie ubezpieczenia, z
zastrzeżeniem, że przedmiotowy limit obowiązuje pod warunkiem, że takie ograniczenie przewiduje
się w OWU Wykonawcy,
n) oraz wszelkie inne wypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone z Ogólnych Warunków
Wykonawcy tj. postanowienia tu wymienione będzie się uznawać za wymagania minimalne. Tym
samym nie podlegają wyłączeniom 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, ochrona
będzie gwarantowana zgodnie z zakresem zapisanym w niniejszym OPZ-WZU (tj. niezależnie od tego
czy wymagany zakres funkcjonuje w OWU Wykonawcy jako podstawowy, ponadstandardowy czy też
jako klauzula dodatkowa),
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- nie mają postanowienia ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy w związku z
szeroko pojętym wykorzystywaniem przez Zamawiającego w prowadzonej działalności osób
posiadających jakiekolwiek uprawnienia zawodowe
- ubezpieczenie działa jako ubezpieczenie nadwyżkowe względem ewentyalnych ubezpieczeń
obowiązkowych.
2.5. Podstawowe definicje do zakresu ubezpieczenia:
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.
2.6. 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.
2.7. Miejsce ubezpieczenia: cały teren RP plus całe Morze Bałtyckie – 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.
2.8. Franszyza redukcyjna/Udział własny w każdej szkodzie:
2.8.1. Franszyza redukcyjna: Szkody z tytułu czystych strat finansowych (majątkowych) – 5 %
wartości szkody, nie mniej niż 1 000 zł,
2.8.2. Pozostałe szkody rzeczowe: franszyza integralna: 1.000 zł, dla szkód osobowych – brak.
2.8.3. Udziałów własnych: brak.

2/ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZAMAWIAJACEGO (OCZ)

CYWILNEJ

ZAWODOWEJ

1. Zakres ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zawodowa (deliktowa i kontraktowa)
Zamawiającego (w tym wszystkich organów, pracowników bez względu na formę prawną
zatrudnienia oraz reprezentantów) za czyste straty finansowe (dalej ogólnie: „za szkody” lub „czyste
straty finansowe”) – spowodowane nieumyślnie w tym wskutek rażącego niedbalstwa z tytułu
działalności zawodowej prowadzonej przez Zamawiającego, włącznie z odpowiedzialnością za
wszelkiego rodzaju mienie, które jest w tej działalności wykorzystywane lub za pomocą, przy użyciu
którego, ta działalność jest wykonywana, jak też w związku i/lub z tytułu wykorzystywania w tej
działalności osób posiadających szczególne uprawnienia zawodowe w ramach danej działalności,
niezależnie od rodzaju takiego uprawnienia.
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Na mocy niniejszego zakresu obejmuje się odpowiedzialność cywilną zawodową Zamawiającego w
zakresie działalności, jaka jest lub może być wykonywana przez Zamawiającego, w granicach i na
podstawie KRS oraz dokumentów i aktów prawnych, na gruncie których został powołany i działa
Zamawiający, w tym także Kodeks Cywilny oraz inne akty prawne powiązane albo wykonawcze
wydane na ich podstawie, w szczególności działalność przewidziana w pkt 3/ niniejszego Rozdziału w
zakresie w jakim może dotyczyć to niniejszej części Rozdziału II – a która może skutkować
powstaniem szkód, wyrządzonych nieumyślnie i/lub wskutek rażącego niedbalstwa.
Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej deliktowej i kontraktowej obejmuje
wszelką działalność jaka jest wykonywana bądź może być wykonywana przez Zamawiającego,
przewidzianą dla niego m.in. z racji funkcji do których został powołany jako Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej, w tym wszelkie inne wypadki, które nie zostały wyraźnie wyłączone z Ogólnych
Warunków Wykonawcy tj. postanowienia tu wymienione będzie się uznawać za wymagania
minimalne. Tym samym nie podlegają wyłączeniom 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, ochrona będzie gwarantowana zgodnie z zakresem zapisanym w niniejszym OPZ-WZU
(tj. niezależnie od tego czy wymagany zakres funkcjonuje w OWU Wykonawcy jako podstawowy,
ponadstandardowy czy też jako klauzula dodatkowa).
Suma gwarancyjna: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100) na jedno i
wszystkie wypadki w każdym okresie ubezpieczenia.
2. Podstawowe definicje do zakresu ubezpieczenia:
- czyste straty finansowe – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową,
- wypadek ubezpieczeniowy – wszelkiego rodzaju działanie lub zaniechanie Zamawiającego w okresie
ubezpieczenia, skutkujące powstaniem czystych strat finansowych.
3. Trigger czasowy: act committed, 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.
4. Miejsce ubezpieczenia: cały teren RP plus całe Morze Bałtyckie – 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.
5. Franszyza redukcyjna/Udział własny w każdej szkodzie:
Franszyza redukcyjna: Szkody z tytułu czystych strat finansowych (majątkowych) – 5 % wartości
szkody, nie mniej niż 1 000 zł,
Udziałów własnych: brak.

3/ INTEGRALNE POSTANOWIENIA DO ROZDZIAŁU II W TYM OPIS RYZYKA
ZAMAWIAJACEGO ORAZ CHARAKTERYSTYKA PROWADZONEJ PRZEZ
NIEGO DZIAŁALNOŚCI ORAZ WYKAZ KLAUZUL DODATKOWYCH DLA
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ROZDZIAŁU II (mogących mieć zastosowanie do
ograniczających zakresu ochrony gwarantowanego
Ubezpieczeniowym oraz OWU Wykonawcy):

danego ryzyka, a nie
niniejszym Programem

3.1.KLAUZULE DODATKOWE:
a) Klauzula definicji pracownika:
Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy przewidują gdziekolwiek w swej
treści ograniczenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela w definicji pracownika, niniejszym strony
zastrzegają, iż:
1/ za pracownika (tym samym osobę objętą ubezpieczeniem w ramach OC pracodawcy) 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 (z wyjątkiem jednak samozatrudnienia, które pozostaje objęte ochroną
ubezpieczeniową). Ponadto za pracownika objętego ochroną uznaje się: pracowników, zatrudnianych
u Zamawiającego za pośrednictwem Tymczasowych Agencji Pracy itp. pośredników oraz
pracowników należących do Zakładowej Straży Pożarnej lub innych podobnych organizacji
zakładowych (o ile takowe istnieją). Jednocześnie za pracownika uznaje się także: praktykanta,
stażystę, osoby świadczące pracę z grzeczności lub wolontariusza itp. osobę, któremu Zamawiający
powierzył wykonywanie pracy.
b) Klauzula zgłaszania szkód:
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że zawiadomienie Wykonawcy o szkodzie, winno
nastąpić w terminie 7 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.
c) Klauzula ochrony dla umów i czynności zawartych przed datą początkową lub produktów
wprowadzonych przed datą początkową:
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 wynikających z
jakichkolwiek umów zawartych/zleceń otrzymanych, porozumień, itp. lub produktów wprowadzonych do obrotu przed datą początkową okresu ubezpieczenia.
d) Klauzula początku biegu umowy ubezpieczenia:
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.
e) Klauzula płatności 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
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dni od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę, o braku płatności składki, za
pośrednictwem Brokera.
f) Klauzula płatności 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.
g) Klauzula jurysdykcji:
Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że wszelkie spory i/lub roszczenia, itp. wynikające z
Umowy ubezpieczenia podlegają prawu właściwemu oraz jurysdykcji - właściwych: dla siedziby
Zamawiającego, poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, na postawie niniejszego
Programu Ubezpieczeniowego.
h)Klauzula połączenia:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku wykupienia Zamawiającego przez
inny podmiot lub połączenia go z innym podmiotem, jak też w przypadku wykupienia/przejęcia przez
Zamawiającego
innego
podmiotu
lub
jego
części
nowy
właściciel
lub
nowopowstały/nowoprzejęty/włączony podmiot albo jego część wchodzi we wszystkie prawa i
obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia z obowiązkiem zgłoszenia Wykonawcy i
potwierdzenia zmiany w umowie.
i) 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.
j) Klauzula ustalenia okoliczności 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.
k) 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
umieszczona na nośniku magnetycznym lub optycznym itp. Limit odpowiedzialności: 50.000 zł na
jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
l) Klauzula notyfikacji ryzyka:
Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że odmiennie od postanowień OWU, zwiększenie
ryzyka, które jest lub nie jest pod kontrolą Zamawiającego, nie ma wpływu w żadnym razie na
jakiekolwiek organicznie odpowiedzialności Wykonawcy.
ł) Klauzula potwierdzenia odpowiedzialności 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
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itp.) zawartych w ramach prowadzonej działalności (Odpowiedzialność Cywilna kontraktowa) bez
warunku przedstawiania kopii kontraktów/zleceń itp. ani też bez stosowania jakiegokolwiek wzorca
umowy Zakresem ochrony objęte będą także szkody powstałe po przekazaniu pracy lub usługi z
tytułu ich wadliwego albo nienależytego bądź niewłaściwego wykonania.
m) 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 w tym całego niniejszego Programu, które 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.
n) Klauzula – błędów, przeoczeń, niedopełnienia obowiązków 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 Dyrektora Zamawiającego, określonego zgodnie
z KRS;
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 Dyrektora Zamawiającego, określonego zgodnie
z KRS,
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.
o) Klauzula zbiegu roszczeń:
Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że Wykonawca nie ma prawa odmówić likwidacji szkody
i wypłaty odszkodowania w przypadku gdy roszczenie z tytułu powstałej szkody może być
skierowane do osób trzecich – sprawcy zdarzenia) oraz gdy odszkodowanie przysługuje z
obowiązkowych umów ubezpieczenia, zawartych przez osoby trzecie.
p) Koszty zapobieżenia, 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.
r)Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców i koszty obrony sądowej ponad sumę
gwarancyjną:
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 10%
ponad nią, dla następujących kosztów:
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a) kosztów wynagrodzenia ekspertów, różnego rodzaju rzeczoznawców, powołanych przez w
celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru albo wielkości szkody, oraz
b) kosztów oborny sądowej, w tym:
- pokrycia kosztów obrony sądowej w tym: niezbędnych kosztów sądowej obrony przed
roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z
Wykonawcą,
- 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,
- kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz kosztów
opłat administracyjnych, jeżeli Wykonawca wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.
3.2. CHARAKTERYSTYKA USŁUG PROWADZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ OPIS
RYZYKA
1. W niniejszym punkcie przedstawiamy zakres podstawowy działalności wykonywanej przez
Zamawiającego:
1) Zgodnie z wykazem czynności charakteryzujących ogólną działalność Zamawiającego,
dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.imgw.pl tj.:
Ogólne zadania IMGW-PIB
Główne zadania IMGW-PIB obejmują:
• Prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinach związanych z działalnością Instytutu.
• Prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji przy pomocy podstawowych systemów
i sieci pomiarowych.
• Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie materiałów pomiarowych i
obserwacyjnych krajowych i zagranicznych.
• Opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla osłony ludności oraz gospodarki
narodowej i obronności Państwa.
• Prognozowanie jakości zasobów wodnych i zanieczyszczeń atmosfery.
• Opracowywanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli piętrzących.
• Wydawanie opinii i ekspertyz z dziedzin będących przedmiotem działalności Instytutu.
• Konstruowanie, badanie, wytwarzanie, sprawdzanie i legalizacja aparatury i sprzętu.
• Prowadzenie prac normalizacyjnych i unifikacyjnych związanych z działalnością Instytutu.
• Uczestniczenie w działalności Światowej Organizacji Meteorologicznej i innych agend
wyspecjalizowanych ONZ oraz prowadzenie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami
krajowymi i zagranicznymi.
Infrastruktura techniczna
Prowadzona w IMGW-PIB Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna (PSHM) w sposób
ciągły zapewnia organom Państwa, społeczeństwu i gospodarce narodowej bieżące informacje o
stanie atmosfery i hydrosfery, prognozy i ostrzeżenia, w sytuacjach normalnych, jak i w stanie
zagrożeń. W skład systemu PSHM wchodzą trzy podsystemy:
Obserwacyjno pomiarowy
W skład podsystemu wchodzi:
• naziemna sieć obserwacyjno-pomiarowa, hydrologiczna, meteorologiczna i specjalizowana;
łącznie ponad 2000 punktów pomiarowych
• 8 radarów meteorologicznych
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3 stacje aerologiczne
system wykrywania i lokalizacji burz (9 stacji detekcyjnych)
stacja odbioru danych satelitarnych
morski statek badawczy r/v Baltica
Teleinformatyczny i łączności
W skład podsystemu wchodzi:
• Rozległa sieć komputerowa (WAN) integrująca sieci lokalne (LAN) w Ośrodku Głównym i
oddziałach terenowych. Sieć włączona jest w Globalny System Telekomunikacyjny Światowej
Organizacji Meteorologicznej oraz posiada przyłącza do internetu. Wykorzystywana jest do
transmisji danych pomiarowych i produktów oraz poczty elektronicznej.
• Farma superkomputerów SGI Origin 3800
• System central telefonicznych osadzonych na sieci WAN IMGW.
• System cyfrowej i fonicznej łączności radiotelefonicznej do zbierania danych z sieci
automatycznych posterunków i stacji pomiarowych, hydrologicznych i meteorologicznych.
Przetwarzania danych, prognozowania i ostrzegania
W skład podsystemu wchodzi:
• Ośrodek Centralny i 7 regionalnych ośrodków prognoz meteorologicznych i hydrologicznych
oraz osłony.
• System operacyjnych i historycznych baz danych.
• System numerycznych, statystycznych i konceptualnych modeli prognostycznych,
meteorlogicznych.
• System rozpowszechniania danych i ostrzeżeń do centralnego i wojewódzkich organów
decyzyjnych oraz i nnych użytkowników (System Obsługi Klienta - SOK).
Meteorologia
Działalność IMGW-PIB w zakresie meteorologii obejmuje:
• Dostarczanie produktów meteorologicznych służbom sektora publicznego i organizacjom
komercyjnym.
• Prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji meteorologicznych.
• Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie meteorologicznych materiałów
pomiarowych i obserwacyjnych krajowych i zagranicznych.
• Opracowywanie i eksploatacja meteorologicznych modeli matematycznych.
• Prace badawczo-rozwojowe z dziedziny meteorologii.
Hydrologia
Działalność IMGW-PIB w zakresie hydrologii obejmuje:
• Prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji hydrologicznych.
• Zbieranie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie hydrologicznych materiałów
pomiarowych i obserwacyjnych.
• Dostarczanie produktów hydrologicznych służbom sektora publicznego i organizacjom
komercyjnym.
• Opracowywanie i eksploatacja hydrologicznych modeli matematycznych.
Limnologia
Działalność IMGW-PIB w zakresie limnologii obejmuje:
• prowadzenie systematycznych pomiarów i obserwacji hydrologicznych na sieci stacji
jeziornych,
• zbieranie, archiwizację, przetwarzanie i udostępnianie hydrologicznych oraz limnologicznych
materiałów pomiarowych i obserwacyjnych.
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prace z zakresu hydrologii jezior: bilanse wodne, miksja, stratyfikacja termiczno-tlenowa,
wpływ jezior na obieg wody, wahania poziomu wód, zlodzenie,
badania morfometryczne jezior: batymetria mis jeziornych, opracowanie planów
batymetrycznych, zanikanie jezior, geneza mis jeziornych,
analizy jakości wód jezior: monitoring fizyko-chemiczny, przyczyny eutrofizacji jezior,
opracowanie koncepcji ochrony jezior.

Inne
Działalność IMGW-PIB obejmuje ponadto następujące przedmiotowe dziedziny:
• Techniczna kontrola zapór wodnych. Corocznie ocenia się stan techniczny i bezpieczeństwo
ok. 200 budowli piętrzących.
• Monitoring jakości wód. Ośrodek Monitoringu Jakości Wód (OMJW) jest jednostką
organizacyjną IMGW powołaną do prowadzenia prac badawczych w zakresie jakości wód.
OMJW współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Unii Europejskiej w pracach
wykonywanych dla potrzeb Europejskiej Agencji Środowiska.
• Pomiary aktynometryczne
• Pomiary radioaktywności atmosfery
• Pomiary skażeń.
• Pomiary zanieczyszczeń.
• Legalizacja aparatury i sprzętu meteorologicznego i hydrologicznego.
IMGW-PIB oferuje następujące produkty i usługi:
• Prognozy pogody i bieżące dane pogodowe.
• Prognozy hydrologiczne i bieżące dane hydrologiczne.
• Produkty osłony agrometeorologicznej.
• Oceny zasobów energii wiatru.
• Ekspertyzy z dziedziny:
o meteorologii
o hydrologii
o gospodarki wodnej
o hydrometrii
• Udostępnianie danych historycznych z dziedziny meteorologii i hydrologii.
• Sprzedaż publikacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2) Zgodnie z KRS nr 0000062756. Przy czym uwaga: aktualny KRS jest dostępny do pozyskania
pod następującym linkiem: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t
2. Liczba pracowników aktualna: z zastrzeżeniem, że liczba ta może się zmieniać w przeciągu
całego okresu trwania Generalnej Umowy. Ponadto przewiduje się różne formy zatrudnienia –
ok. 1387 osób
3. Obroty realizowane z całej działalności Zamawiającego wynoszą:
a)
przychody za ostatni zamknięty rok obrachunkowy (2016r.) 167 345 988 zł
b)
przychody planowane za 2017r. (jeszcze nie zamknięty) 173 844 567 zł
c)
planowane przychody za 2018r. 179 018 366 zł

S t r o n a | 51

