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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
UBEZPIECZENIE MIENIA. 
Postanowienia OPZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy 
ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia lub 
innymi równoważnymi warunkami ubezpieczenia.  
Kwestie nieuregulowane postanowieniami OPZ mogą być określone OWU stosowanymi przez 
Wykonawcę, o ile nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ. 

 

Pakiet I – Ubezpieczenie mienia od ryzyk wszystkich 

 
1. Zakres ubezpieczenia 

1.1. Zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich ryzyk utraty lub uszkodzenia 
ubezpieczonego mienia, z uwzględnieniem postanowień określonych w klauzulach 
dodatkowych i obejmuje szkody polegające na fizycznej utracie, uszkodzeniu lub 
zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będącego bezpośrednim następstwem 
przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym, które wystąpiło nagle, 
nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego i zaistniało w miejscu i w okresie 
ubezpieczenia. 

 
1.2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej w szczególności nie mogą być wyłączone 

szkody spowodowane przez: 
a) ogień, 
b) uderzenie pioruna (działanie bezpośrednie i pośrednie w tym przepięcia i przetężenia), 
c) wybuch, 
d) upadek statku powietrznego, 
e) huragan (za huragan uważa się działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s) 
f) deszcz nawalny, 
g) powódź,  
h) lawinę, napór lodu lub śniegu (działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone 

mienie),  
i) topnienie lodu lub śniegu, 
j) grad, 
k) trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi nie związane z działalnością człowieka, 
l) zalanie przez wydostawanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno-

kanalizacyjnych lub technologicznych (przewodów, zbiorników lub innych instalacji) w tym 
szkody spowodowane awarią, cofnięciem się wody lub ścieków z urządzeń 
kanalizacyjnych, samoczynnym otworzeniem się główek tryskaczowych z innych przyczyn 
niż wskutek ognia, nieumyślnym pozostawieniem otwartych kranów lub innych zaworów w 
urządzeniach; koszty naprawy uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarznięcia 
przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się wewnątrz 
ubezpieczonego budynku, lub w miejscu objętym ubezpieczeniem, łącznie z kosztami robót 
pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem, 

m) dym i sadza (przy czym za dym i sadzę rozumie się zawiesinę cząsteczek w gazie będącą 
bezpośrednim skutkiem spalania lub działania wysokiej temperatury, niezależnie od 
miejsca, w którym spalanie lub działanie wysokiej temperatury wystąpiło), 

n) upadek drzew lub budowli na ubezpieczone mienie, 
o) uderzenie pojazdu, w tym uderzenie pojazdu należącego i/lub użytkowanego przez 
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Ubezpieczonego, 
p) huk ponaddźwiękowy, 
q) kradzież z włamaniem i rabunek - kradzież z włamaniem ma miejsce wtedy, gdy: 

1)  sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętego lokalu, po 
usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń, lub po otworzeniu 
zabezpieczeń oryginalnym lub podrobionym kluczem lub kartą magnetyczną, które 
sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem z innego lokalu lub w drodze 
rabunku, 

2)  sprawca dokonał zaboru mienia w celu przywłaszczenia z zamkniętego lokalu po 
otworzeniu zabezpieczeń podrobionym lub dopasowanym kluczem, 

3)  sprawca dokonał zaboru mienia w celu jego przywłaszczenia z lokalu, w którym ukrył 
się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić dowód jego 
potajemnego ukrycia. 

r) wandalizm - wandalizm rozumiany jest jako zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego 
mienia przez osoby trzecie, niekoniecznie w związku z dokonaniem lub usiłowaniem 
kradzieży, w tym graffiti. 

s) stłuczenie (rozbicie), pęknięcie ubezpieczonego oszklenia zewnętrznego i wewnętrznego, 
 
1.3. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek akcji 

gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania, prowadzonych w związku z 
wystąpieniem zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zwraca 
ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia, udokumentowane koszty wynikłe z 
zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody objętej 
zakresem ubezpieczenia, do zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia bezpośrednio 
zagrożonego lub dotkniętego szkodą, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się 
bezskuteczne. 

 
2. Przedmiot ubezpieczenia 

2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie stanowiące własność lub będące w 
posiadaniu Ubezpieczanego na podstawie tytułu prawnego, zgodnie z którym na 
Ubezpieczonym ciąży ryzyko lub obowiązek ubezpieczenia.  

2.2. Ubezpieczenie nieruchomości obejmuje budynki i budowle wraz z wszelkimi 
instalacjami oraz stałymi elementami (stolarka okienna drzwiowa, wykładziny podłóg i 
ścian, zabudowy itp.).  

2.3. Składowane odpady oraz surowce wtórne (tj. makulatura, szkło, plastik i metale) nie 
są przedmiotem zamówienia.  

 
3. System ubezpieczenia i podstawa szacowania wartości:  

3.1. Środki trwałe oraz pozostałe mienie - sumy stałe wg wartości księgowych brutto lub 
odtworzeniowych, z zastrzeżeniem: 

3.2. Zapasy - na pierwsze ryzyko wg ceny nabycia 
3.3. Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku - na pierwsze ryzyko  
3.4. Dla ryzyka wandalizmu – na pierwsze ryzyko 
3.5. Dla ryzyka przepięcia i przetężenia – na pierwsze ryzyko 
3.6. Dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji oraz uderzenia pojazdu na 

pierwsze ryzyko 
3.7. Dla szyb od stłuczenia i pęknięcia - na pierwsze ryzyko, w odniesieniu do 

ubezpieczenia szyb od stłuczenia wysokość szkody ustala się na podstawie kosztu zakupu 
lub naprawy zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, tego samego rodzaju, gatunku, 
materiału i wymiarów, udokumentowanego stosownymi rachunkami wg cen 
obowiązujących w dniu powstania szkody. Wysokość wypłaconego odszkodowania 
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odpowiada wysokości szkody w ubezpieczonym mieniu z uwzględnieniem kosztów: 
demontażu i montażu, transportu oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych, z 
zastrzeżeniem ustalonej sumy ubezpieczenia. 

            Mienie jest zgłaszane do ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto, natomiast limity 
odpowiedzialności są określone wg wartości odtworzeniowej. 

 
4. Miejsce ubezpieczenia:  

4.1 Tczew ul. Rokicka 5A  
4.2 Stegna ul. Gdańska 2,  
4.3 Pelplin – działka nr 68/3, obręb nr 009 Ropuchy, gmina Pelplin  
 

5. Sumy ubezpieczenia (zgodnie z załącznikiem nr 2) oraz limity odpowiedzialności 
Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w systemie na 
pierwsze ryzyko: 

5.1 Budynki i budowle na sumy stałe – zgodnie z załącznikiem nr 2 
5.2 Urządzenia techniczne, maszyny i wyposażenie (w tym także sprzęt elektroniczny z 

oprogramowaniem) na sumy stałe – zgodnie z załącznikiem nr 2  
5.3 Mienie zakupione ze środków uzyskanych z programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko, na sumy stałe – zgodnie z załącznikiem nr 2  
5.4 Niskocenne składniki majątku (w tym meble biurowe) na sumy stałe – zgodnie z 

załącznikiem nr 2  
5.5 Dla zapasów (paliwa i oleje opałowe) – 100.000,00 zł  
5.6 Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku – 50.000,00 zł 
5.7 Dla ryzyka wandalizmu – 20.000,00 zł 
5.8 Dla ryzyka stłuczenia i pęknięcia – 10.000,00 zł 
5.9 Dla przepięcia i przetężenia (zgodnie z treścią punktu 7.20) 2.000.000,00 zł 

5.10 Dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji – 60.000.000,00 zł 
5.11 Dla ryzyka sadzy, którego przyczyna powstała poza miejscem ubezpieczenia – 1.000.000,00 

zł 
5.12 Dla ryzyka uderzenia pojazdu należącego do i/lub użytkowanego przez Zamawiającego – 

1.000.000,00 zł 
5.13 Dla szkód w pojeździe należącym do i/lub użytkowanym przez Zamawiającego, który 

spowodował szkodę w mieniu należącym do Zamawiającego – 600.000,00 zł 
 
Limity odpowiedzialności określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczyciela, inne 
niż przedstawione powyżej nie mają zastosowania. 

 
6. Franszyzy redukcyjne - przez pojęcie franszyzy redukcyjnej należy rozumieć ustaloną w 

umowie ubezpieczenia wartość, o jaką będzie pomniejszone odszkodowanie ustalone łącznie 
dla wszystkich ubezpieczonych przedmiotów dotkniętych szkodą, powstałą w skutek tego 
samego zdarzenia. Wszystkie szkody spowodowane tą samą przyczyną (wyłącznie: huragan, 
powódź, deszcz nawalny, trzęsienie ziemi) powstałe w okresie kolejnych 48 godzin są 
traktowane, jako jedno zdarzenie.  

 
6.1 Zdarzenia losowe: 1.000,00 zł, za wyjątkiem pożaru, wybuchu, sadzy, dymu, implozji, dla 

których wprowadza się franszyzę w wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 50.000,00 
zł  

6.2 Uderzenie pojazdu: 10% odszkodowania nie mniej niż 1.000,00 zł 
6.3 Ryzyka kradzieżowe: 500,00 zł  
6.4 Wandalizm: 500,00 zł 
6.5 Szyby od stłuczenia: 150,00 zł. 
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Inne franszyzy/udziały własne nie mają zastosowania. 
 
7. Postanowienia i klauzule wymagane. 

7.1. O ile w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ubezpieczyciela funkcjonują następujące 
wyłączenia/ ograniczenia odpowiedzialności, to w ramach niniejszego Pakietu nie mają one 
zastosowania: 

7.1.1. Ograniczenie w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia, o ile został on zgłoszony do 
ubezpieczenia, w ramach zakresu podstawowego lub włączony w dodatkowych 
klauzulach, 

7.1.2. Ograniczenia odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych wskutek awarii urządzeń i 
instalacji wodno – kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania, 

7.1.3. Ochrona ryzyka powodzi nie może być uzależniona od lokalizacji mienia (obszary 
bezpośrednio zagrożone powodzią), jak również od historycznego występowania szkód 
z tego tytułu (liczba szkód powodziowych na danym terenie), 

7.1.4. Wyłączenie dotyczące szkód spowodowanych uderzeniem pojazdu lądowego (także 
należącego do Ubezpieczonego) w ogrodzenia, bramy, budynki, budowle lub instalacje, 

7.1.5. Wyłączenie dotyczące szkód w samym pojeździe zgłoszonym do ubezpieczenia, który 
spowodował szkodę w mieniu ubezpieczonego,  

7.1.6. Obowiązek Ubezpieczającego dotyczący zamykania głównego zaworu w budynku lub 
lokalu, który nie jest użytkowany lub nieczynny dłużej niż 3 dni, 

7.1.7. Wyłączenie dotyczące mienia nieużytkowanego powyżej 30 dni, pod warunkiem 
zabezpieczenia przeciwpożarowego zgodnie z wymogami przepisów prawa. – 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie treści klauzuli Wykonawcy. 

 
7.2. Ubezpieczyciel zobowiązany jest do oględzin miejsca szkody najpóźniej w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia zgłoszenia szkody. 
 

7.3. Klauzula reprezentantów  
Strony umowy ustalają, że Ubezpieczyciel uzna szkodę i wypłaci odszkodowanie na 
warunkach niniejszej polisy także w przypadku, gdy szkoda będzie wynikiem winy umyślnej 
oraz/lub rażącego niedbalstwa, chyba, że wina umyślna lub rażące niedbalstwo zostanie 
wykazana i udowodniona zarządowi spółki lub prokurentom bądź pełnomocnikom.  
 

7.4. Klauzula automatycznego pokrycia dla nowo nabywanego/przejmowanego mienia 
Automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w okresie ubezpieczenia, objęte zostaje 
następujące mienie:  

a) wszelkie nowo nabyte środki trwałe, lub środki trwałe, których wartość wzrosła w 
okresie ubezpieczenia wskutek wykonanych inwestycji, z dniem przejścia na 
Ubezpieczonego ryzyka związanego z posiadaniem tych środków. Dokumentem 
potwierdzającym przejście ryzyka na Zamawiającego jest m.in.: protokół zdawczo-
odbiorczy lub faktura zakupu.  

b) wzrost wartości wcześniej ubezpieczonych środków trwałych na skutek wykonanych 
inwestycji. 

Ubezpieczony zobowiązany jest do zgłoszenia do Ubezpieczyciela mienia objętego 
automatyczną ochroną ubezpieczeniową oraz mienia, którego wartość uległa obniżeniu lub 
zostało zlikwidowane lub zostało sprzedane w następujących terminach: 

a) w okresie 30 dni po zakończeniu 3 miesiąca okresu ubezpieczenia za okres każdego 
kwartału kalendarzowego w okresie ubezpieczenia. 

b) w okresie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia za okres ostatnich 3 
miesięcy okresu ubezpieczenia. 
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Łączna suma ubezpieczenia, uwzględniająca różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia 
a mieniem zlikwidowanym, nie może przekroczyć 4.000.000zł. 
Niezależnie od faktycznego terminu zmiany wartości mienia (w danym okresie 
rozliczeniowym), jako podstawę do obliczenia wysokości dodatkowej składki lub zwrotu 
składki za objęcie pokryciem ubezpieczeniowym mienia wymienionego powyżej, 
uwzględniająca różnicę pomiędzy wzrostem wartości mienia a mieniem zlikwidowanym, 
przyjmuje się środek okresu rozliczeniowego. Składka naliczona będzie proporcjonalnie do 
liczby dni, od środka okresu rozliczeniowego do końca okresu ubezpieczenia oraz stawki 
proponowanej w ofercie. 

 
7.5. Klauzula kalkulacji odszkodowania 

Odszkodowanie za szkodę całkowitą lub częściową wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia, do wysokości sumy/limitu ubezpieczenia poszczególnych 
przedmiotów  ubezpieczenia, stanowiącej wartość odtworzeniową lub księgową brutto bez 
potrącania zużycia  technicznego. Dla mienia nieodtwarzanego odszkodowanie będzie 
wypłacone wg wartości rzeczywistej. 

 
7.6. Klauzula zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych 

Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw 
kradzieżowe,  stosowane przez Ubezpieczającego. Ubezpieczyciel ma prawo do 
przeprowadzenia audytu na terenie  Ubezpieczonego. Jeżeli zabezpieczenia stosowane 
przez Ubezpieczonego nie będą spełniały  podstawowych wymogów bezpieczeństwa, 
Ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić stosowania przedmiotowej klauzuli. 

 
7.7. Klauzula małych szkód 

W przypadku szkód o szacunkowej wartości nie przekraczającej 5.000 zł umożliwia się 
Ubezpieczonemu samodzielną likwidację tych szkód natychmiast po zgłoszeniu 
Ubezpieczycielowi  faktu wystąpienia szkody. Ubezpieczony obowiązany jest zachować 
uszkodzone części oraz sporządzić  uprzednio pisemny protokół o okolicznościach 
powstania takiej szkody oraz o jej skutkach (wraz z dokumentacją zdjęciową). Protokół 
szkodowy powinien zawierać podpisy przedstawicieli Ubezpieczonego, świadka zdarzenia 
lub osoby, która wykryła szkodę oraz jeśli to możliwe, oświadczenie sprawcy szkody. 
Ubezpieczający ma obowiązek powiadomić o szkodzie odpowiednie organa Policji w 
przypadku, kiedy szkoda jest wynikiem lub posiada znamiona przestępstwa.  

 
7.8. Klauzula ubezpieczenia mienia na zewnątrz 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową od ryzyka kradzieży oraz dewastacji 
(wandalizmu) mienie, które ze względu na swój charakter znajduje się na zewnątrz 
budynków lub  budowli lub poza nimi. Mienie to powinno być zainstalowane i zabezpieczone 
w taki sposób, aby jego wymontowanie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia 
siły lub narzędzi.  

 Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 200 000 zł. 
 

7.9. Klauzula ubezpieczenia mediów gaśniczych 
Ubezpieczyciel pokryje koszty napełnienia urządzeń i/lub instalacji gaśniczych, w 
przypadku  wydostania się mediów gaśniczych na skutek awarii lub błędu w obsłudze. 
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 50 000 zł. 

 
7.10. Klauzula zniesienia regresu 

Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w 
stosunku do pracowników odpowiedzialnych za szkodę. Za pracownika uważa się osobę 
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zatrudnioną przez Ubezpieczonego na podstawie umowy cywilnoprawnej, umowy o pracę, 
a także mianowania, powołania lub wyboru.  

 Klauzula nie ma zastosowania w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie. 
 

7.11. Klauzula pokrycia kosztów dodatkowych ponad sumę ubezpieczenia 
Wprowadza się pokrycie dla dodatkowych kosztów związanych z akcją ratowniczą, kosztów 
uprzątnięcia i utylizacji (w tym kosztów usunięcia skażenia lub zanieczyszczenia) 
pozostałości po szkodzie, konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców, wynagrodzenie 
firmy restytucji mienia, poniesione w związku ze szkodą objętą zakresem ubezpieczenia. 

 Limit ponad sumę ubezpieczenia: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
 ubezpieczenia. 

 
7.12. Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki 

Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) w pierwszym uzgodnionym terminie, 
nie powoduje rozwiązania umowy i/ lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin płatności składki, nie krótszy niż 14 dni, 
powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego o tym fakcie.  

 
7.13. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą 

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów zabezpieczenia przed szkodą, 
bezpośrednio  zagrożonego mienia, bez względu na to, czy szkoda w ubezpieczanym 
mieniu faktycznie powstała.  
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela w ramach niniejszej klauzuli wynosi 500.000 zł 
(ponad wartość sumy ubezpieczenia) na jedno i wszystkie zdarzenia. 

 
7.14. Klauzula cesji 

Ubezpieczyciel wyraża zgodę, aby wszelkie prawa z niniejszej umowy ubezpieczenia 
przysługujące  Ubezpieczającemu mogły zostać przelane na osoby trzecie. Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie zawiadomienia o dokonaniu takich przelewów po 
otrzymaniu stosownego pisma od Ubezpieczającego.  
 

7.15. Klauzula przewłaszczenia na zabezpieczenie 
1. Strony, działając na podstawie Kodeksu Cywilnego, uzgodniły, iż przedmiotowa umowa 
ubezpieczenia, w zakresie, w jakim dotyczy mienia, nie wygasa w wyniku przejścia 
własności ubezpieczonego mienia wskutek przewłaszczenia na zabezpieczenie 
wierzytelności względem Ubezpieczającego.  
2. Umowa ubezpieczenia nie wygasa również wskutek powrotnego przejścia na 
Ubezpieczającego własności mienia przewłaszczonego. 
3. Umowa ubezpieczenia nie wygasa niezależnie od tego, ile razy dokonywane będą 
czynności określone w pkt 1 i 2. 

 
7.16. Klauzula prac budowlano-montażowych 

1. Ubezpieczeniem są objęte szkody w ubezpieczonym mieniu, które jest bezpośrednio 
poddane pracom modernizacyjnym lub remontowym, związanych z robotami budowlanymi 
lub montażowymi, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę, z zastrzeżeniem, że 
ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku lub konstrukcji 
dachu, a wartość prowadzonych prac nie przekracza 1.000.000 zł.  
2.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia. 
3. Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do mienia ubezpieczonego pozostaje do 
pełnej sumy ubezpieczenia. 
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7.17. Klauzula katastrofy budowlanej 
Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane katastrofą budowlaną bez względu 
na to, czy katastrofa budowlana dotyczy mienia Ubezpieczonego będącego 
własnością Ubezpieczającego, czy osoby trzeciej. Limit odpowiedzialności na jedno 
i wszystkie zdarzenia: 5.000.000,00 PLN 

7.18. Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji 
Ubezpieczyciel pokryje koszty poszukiwania wycieku z instalacji wodno – kanalizacyjnej 
oraz koszty przywrócenia mienia do stanu z przed szkody. Limit odpowiedzialności na 
jedno i wszystkie zdarzenia 200.000,00 PLN. 

 
7.19. Klauzula częściowego odstąpienia od zasady proporcji przy likwidacji szkody 

W przypadku ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych według wartości 
odtworzeniowej lub księgowej brutto nie będzie miała zastosowania zasada proporcji, o 
ile deklarowana suma ubezpieczenia jest niższa (niedoubezpieczenie) o nie więcej niż 
20% od wartości ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody. W razie 
niedoubezpieczenia przekraczającego 20%, zasada proporcji określona w odpowiednim 
paragrafie OWU będzie liczona w stosunku do sumy ubezpieczenia powiększonej o 
20%. 

7.20. Klauzula przepięcia/przetężenia 
Przez przepięcia/przetężenia należy rozumieć bezpośrednie i pośrednie działanie 
wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia wskutek indukcji prądu 
elektrycznego. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe: w 
odgromnikach, miernikach, licznikach, grzejnych urządzeniach elektrycznych, 
wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, czujnikach, żarówkach, lampach 
oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających 
wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania. 

7.21. Klauzula prac pożarowo- niebezpiecznych 
Prace pożarowo-niebezpieczne (takie jak spawanie, lutowania, cięcie szlifierkami, termo-
zgrzewanie pokryć dachowych), wykonywane przez jakikolwiek podmiot na terenie 
zarządzanym przez Ubezpieczającego muszą bezwzględnie być prowadzone zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie pożarowej (w tym zapisów 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów paragraf 36). 
Prace pożarowo-niebezpieczne mogą być wykonywane tylko po uzyskaniu pisemnego 
pozwolenia wydanego przez wyznaczoną przez Ubezpieczającego osobę. 
W szczególności, procedury i środki zabezpieczające muszą być dostosowane do 
rodzaju prowadzonej działalności i uwzględniać fakt wynikający z palnej konstrukcji 
budynku. 
Po zakończeniu prac pożarowo-niebezpiecznych w miejscu ich wykonywania,  
w pomieszczeniach sąsiadujących i innych, w których mogło wystąpić zagrożenie, 
przeprowadzone są dokładne kontrole, mające na celu sprawdzenie czy: 
1) nie pozostawiono tlących się lub żarzących cząstek w rejonie prowadzenia prac, 
2) nie występują jakiekolwiek objawy pożaru, 
3) sprzęt (np. spawalniczy) został zdemontowany, odłączony od źródeł zasilania 
i należycie zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, 
4) zakręcono butle z gazami technicznymi. 
Kontrolę taką należy ponowić np. po upływie 0,5 godz., 1 godziny i po upływie 2 godzin, 
licząc od czasu zakończenia prac niebezpiecznych pożarowo. Wynik (protokół) kontroli, 
podobnie jak pozwolenie na te prace, musi być sporządzony w formie pisemnej. " 
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Wykazy mienia zgłaszanego do ubezpieczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 
 
Limity odpowiedzialności ustalone dla klauzul dotyczą każdego rocznego okresu ubezpieczenia. 

8. Zapisy i klauzule fakultatywne - brak akceptu nie spowoduje odrzucenia oferty, ma 
jednakże wypływ na ocenę i tym samym wybór oferty. W przypadku braku akceptacji lub 
zmiany treści klauzuli Zamawiający nie przyzna punktów. 

8.1. Franszyza redukcyjna dla szkód wynikających z pożaru, wybuchu: 5% wysokości 
odszkodowania jednak nie mniej niż 50.000,00 PLN 

8.2. Klauzula ubezpieczenia maszyn, urządzeń, instalacji i sieci od awarii, w tym przepięć  

 Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczonych instalacji, zainstalowanych maszyn i 
urządzeń ( w tym wind), rozszerza się o szkody powstałe wskutek awarii i uszkodzeń. Za awarie i 
uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub 
uniemożliwia jego dalszą eksploatację oraz zmniejsza sprawność maszyny, urządzenia lub aparatu 
ograniczając ego zdolność do działania. Nowo zainstalowane maszyny i urządzenia mogą zostać 
objęte ubezpieczeniem po pozytywnym zakończeniu prób eksploatacyjnych. Ochrona 
ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

- za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, 
sprzedawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy, o ile ponosi odpowiedzialność, 

- powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degeneracji właściwości użytkowych 
maszyn i urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji, korozji lub starzenia się instalacji, 

- spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o których Zamawiający wiedział lub przy należytej staranności mógł się 
dowiedzieć.  

Limit odpowiedzialności Wykonawcy za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie 
niniejszej klauzuli wynosi 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 

8.3. Klauzula katastrofy budowlanej – zwiększenie limitu (pkt 7.17): 

Limit odpowiedzialności z klauzuli  katastrofy budowlanej podwyższa się z 5.000.000,00 PLN do 
10.000.000,00 PLN 
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Pakiet II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 

 
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wobec osób trzecich w związku z 

prowadzoną działalnością (zgodnie z załącznikiem nr 3) i/lub posiadanym, użytkowanym, 
przechowywanym lub administrowanym mieniem, na podstawie tytułu prawnego m.in.: 
własność, najem, dzierżawa, leasing, etc., za szkody osobowe lub szkody rzeczowe z 
rozszerzeniem o: 

 
1.1. Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa; 
1.2. Szkody seryjne – szkody będące wynikiem tej samej przyczyny (pierwsza szkoda w 

okresie ubezpieczenia); 
1.3. Odpowiedzialność cywilną pracodawcy, z włączeniem odpowiedzialności za szkody 

rzeczowe w pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego lub innych osób, za 
które ponosi odpowiedzialność, (ochrona nie obejmuje odpowiedzialności za szkody 
wynikające z kradzieży pojazdu należącego do pracownika); 

1.4. Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające 
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC; 

1.5. Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek cofnięcia się cieczy w systemach 
kanalizacyjnych; 

1.6. Odpowiedzialność cywilną za podwykonawców. Prawo regresu zostaje zniesione do osób 
fizycznych świadczących pracę na podstawie umów cywilno-prawnych na rzecz i w imieniu 
Ubezpieczonego. W odniesieniu do pozostałych podwykonawców prawo regresu zostaje 
zachowane. Brak wymogu dostarczenia obustronnie parafowanej kopii umowy z 
podwykonawcą; 

1.7. Odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania oraz użytkowania dróg wewnętrznych i 
parkingów (ochrona nie dotyczy odpowiedzialności za parkingi strzeżone); 

1.8. Odpowiedzialność cywilną inwestora, w rozumieniu ustawy prawo budowlane (zgodnie z 
art. 18 prawa budowlanego); 

1.9. Szkody w środowisku - zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody wynikłe z 
nagłego zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami w tym odpowiedzialność 
za: 

szkody wyrządzone przez pojazdy podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu 
odpowiedzialności cywilnej wyłącznie w zakresie art. 38 ust. 4  (tj. zanieczyszczenie lub 
skażenie środowiska) Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych,  teren RP; 

1.10.  Szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego podwykonawcom; 
1.10. Szkody wyrządzone w środkach transportu podczas prac załadunkowych i 

rozładunkowych; 
1.11. Szkody będące wynikiem winy umyślnej pracownika;  
1.12. Zniesienie prawa regresu do pracownika – zniesienie nie dotyczy sytuacji, kiedy szkoda 

została wyrządzona umyślnie. 
 

2. Zakres terytorialny – RP za wyjątkiem szkód wyrządzonych podczas podróży służbowych – 
cały świat 
Na dzień sporządzania SIWZ miejsca prowadzenia działalności: 
a) Tczew ul. Rokicka 5A 
b) Stegna ul. Gdańska 2 
c) Pelplin – działka nr 68/3, obręb nr 009 Ropuchy, gmina Pelplin, 
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d) Lisewo Malborskie, gmina Lichnowy, działka 119/4, 119/6, 119/7 
 
3. Czasowy zakres ochrony 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia. 
 
4. Suma ubezpieczenia: 4.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

z następującymi podlimitami (obowiązującymi na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia): 
 
4.1. Podlimity odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 

4.1.1. Odpowiedzialność cywilna pracodawcy do limitu głównego, w tym za szkody 
rzeczowe w pojazdach należących do pracowników Ubezpieczonego z limitem na 
200.000zł; 

4.1.2. Szkody w środowisku – 1.000.000 zł; 
4.1.3. Odpowiedzialność cywilna inwestora, w rozumieniu ustawy prawo budowlane – 

500.000,00zł; 
4.1.4. Szkody wyrządzone z winy umyślnej pracowników – 500.000,00zł. 

 
5. Franszyza redukcyjna - przez pojęcie franszyzy redukcyjnej należy rozumieć ustaloną w 

umowie ubezpieczenia wartość, o jaką będzie pomniejszona łączna wysokość szkód 
rzeczowych powstałych wskutek jednego zdarzenia/wypadku:  
5.1. W odniesieniu do szkód osobowych: brak;  
5.2. W odniesieniu do szkód rzeczowych: 500,00zł, dla szkód w środowisku 50.000,00zł, dla 

szkód środowiskowych związanych z wypadkami komunikacyjnymi: 1.000,00zł; 
5.3. W odniesieniu do odpowiedzialności cywilnej pracodawcy – brak; odszkodowanie 

(świadczenie) nie może być pomniejszane o wysokość świadczenia należnego 
poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych; 

 
6. Franszyza integralna: brak. 
 
7. Postanowienia i klauzule dodatkowe. 

7.1. Przez „szkodę osobową” rozumie się szkodę powstałą wskutek śmierci, uszkodzenia ciała 
lub rozstroju zdrowia w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 
 

7.2. Przez „szkodę rzeczową” rozumie się szkodę powstałą wskutek utraty, zniszczenia lub 
uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. 

 
7.3. Przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 

powołanie, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub też osobę, która 
wyłącznie osobiście świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z 
włączeniem osoby fizycznej, która zawarła umowę, jako przedsiębiorca. Za pracownika 
uznaje się także wolontariusza, praktykanta, stażystę, osobę świadczącą pracę z 
grzeczności lub osobę świadczącą pracę w podobnej formie, której Ubezpieczony 
powierzył wykonywanie pracy osobiście. Za pracownika uznaje się również pracownika 
agencji pracy tymczasowej świadczącego pracę u pracodawcy. 

 
Uznaje się za osobę trzecią każdą osobę pozostającą poza stosunkiem 
ubezpieczeniowym (w tym pracowników klienta – o ile szkoda nie powstała w związku z 
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wykonywaniem obowiązków służbowych – klauzula OC pracodawcy z rozszerzeniem 
zakresu terytorialnego na cały świat, również dla szkód wyrządzonych w czasie podróży 
służbowych). 

 
7.4. Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki 

Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub raty składki) w pierwszym uzgodnionym 
terminie nie powoduje rozwiązania umowy i/ lub braku odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin płatności składki, nie krótszy niż 14 dni, 
powiadamiając jednocześnie Ubezpieczającego o tym fakcie.  
 

7.5. Klauzula dotycząca rozstrzygania sporów 
Dla sporów wynikłych z istnienia niniejszej umowy właściwym będzie Sąd siedziby 
Zamawiającego. 
 

7.6. Klauzula rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o czyste straty finansowe 
Niniejszą klauzulą zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody majątkowe 
niewynikające ze szkód w mieniu, ani na osobie. Limit odpowiedzialności na jedno i 
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 50.000 zł.  

7.7. Klauzula likwidacyjna - w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia szkody Ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do przekazania wykazu dokumentów niezbędnych do wyjaśnienia 
okoliczności szkody i wyliczenia wysokości należnego odszkodowania. Żądanie 
dodatkowych dokumentów nieujętych w w/w wykazie, a niezbędnych, zdaniem 
Ubezpieczyciela do uznania roszczenia będzie przekazywana pisemnie bez zbędnej 
zwłoki Ubezpieczonemu, za pośrednictwem brokera. 

7.8. klauzula wypowiedzenia umowy generalnej  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 
ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 
ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę 
generalną, z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na 
koniec każdego okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego 
dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należą wyłącznie: 
- wysoka szkodowość z przedmiotowego okresu rozliczeniowego – powyżej 60% 
(szkodowość liczona, jako iloraz wypłaconych odszkodowań oraz utworzonych rezerw na 
niewypłacone szkody do składki zarobionej), 
- zmiana umów reasekuracyjnych, uniemożliwiających utrzymanie dotychczasowych 
warunków ubezpieczenia. 

 

8. Zapisy i klauzule fakultatywne - brak akceptu nie spowoduje odrzucenia oferty, ma 
jednakże wypływ na ocenę i tym samym wybór oferty. W przypadku braku akceptacji lub 
zmiany treści klauzuli Zamawiający nie przyzna punktów. 

8.1. Klauzula milczącego akceptu 

Brak stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie kosztów obrony sądowej, kosztów postępowania 
pojednawczego, kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców będzie traktowana, jako wyrażenie 
zgody („Milczący akcept”) na ponoszenie tych kosztów przez Ubezpieczającego, jako objętych 
ochroną ubezpieczeniową. Stanowisko Ubezpieczyciela przedstawione zostanie niezwłocznie, nie 
później niż w ciągu 5 dni roboczych od powzięcia informacji o konieczności poniesienia przez 
Ubezpieczającego w/w kosztów. Sytuacja ta ma zastosowanie na każdym etapie postępowania 
likwidacyjnego, w wyniku, którego pojawią się nowe okoliczności wymagające zajęcia stanowiska 
w przedmiotowej sprawie przez Ubezpieczyciela. 
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Dodatkowe informacje 
 

1. W ramach działalności prowadzonej przez ZUOS Sp. z o.o. w Tczewie nie przyjmuje 
materiałów z azbestu, zawierające azbest, szczątki z ludzkiego ciała i innych 
wytworów/przetworów/itp. lub biosyntetycznych produktów ciała. 

2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje szkód związanych z 
oddziaływaniem pola elektroenergetycznego i elektromagnetycznego. 

3. Zamawiający prowadzi składowisko odpadów. Nie posiada spalarni. Szczegółowy 
opis działalności prowadzonej przez Zamawiającego opisana jest w załączniku nr 3 
do SIWZ. 

4. W zakresie nieujętym w SIWZ obowiązują Ogólne Warunki Ubezpieczenia 
Wykonawcy. 

5. Schemat rozbudowy systemu detekcji o dodatkowe punkty w hali sortowni stanowi 
załącznik do niniejszego zawiadomienia. Na potwierdzenie ich wykonania w m-cu 
czerwcu 2016. Zamawiający załącza protokół odbioru prac.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że system sygnalizacji pożaru EST-3 jest 
zgodny z PN 54-14 wykonany w klasie A z całkowitą ochroną. Urządzenia posiadają 
certyfikaty i świadectwa dopuszczenia CNBOP. Przeglądy ze sprawności działania 
instalacji są wykonywane w trybie rocznym.  

6. Zakres przeglądów i próbnych rozruchów wraz z ewidencją jest załączony. 
7. W okresie od 1997 roku (włącznie) na terenie lokalizacji zgłoszonych do 

ubezpieczenia nie wystąpiła powódź ani podniesienie się poziomu wód gruntowych 
spowodowane powodzią w sąsiedztwie miejsca ubezpieczenia. 

8. Opis obiektów należących do Zamawiającego znajduje się w załączniku nr 4 do 
SIWZ. 

9. W okresie ubezpieczenia Zamawiający nie planuje większych remontów. 
Największy remont planowany w 2017 roku to naprawa placu w ramach usuwania 
usterek na kwotę około 300.000 PLN 

10. W okresie ubezpieczenia planowane są następujące inwestycje: 
- rozbudowa na przełomie 2016/2017 przegroda w sortowni oddzielająca część 
nadawy od linii technologicznych w oparciu o projekt i pozwolenie na budowę na 
kwotę około 70.000 PLN 

11. Instalacje detekcji pożaru we wszystkich budynkach i lokalizacjach są sprawne i 
działają, wszystkie obiekty są wyposażone w sieć hydrantów. 

12. Wszystkie budynki należące do Zamawiającego posiadają zabezpieczenia 
przeciwprzepięciowe i instalację odgromową. 

13. Instalacja do wytwarzania energii elektrycznej nie jest przedmiotem ubezpieczenia.  
Nie stanowi ona mienia Zamawiającego. 

14. Zamawiający informuje, iż na dzień dzisiejszy nie posiada mienia wyłączonego z 
użytkowania i nie planuje w okresie ubezpieczenia wyłączyć z użytkowania 
ubezpieczonego mienia. 

   
 
 

 




