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Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia – szczególne warunki ubezpieczenia 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenie 
odpowiedzialności za szkody w środowisku dla GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 
Informacje ogólne o Zamawiającym oraz szczegółowy opis ryzyka wg załącznika nr 6. 
W przypadku połączenia się spółki z innym podmiotem, nowo powstały podmiot wchodzi we wszystkie prawa 
i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia.  
W przypadku wydzielenia ze struktur Ubezpieczającego/Ubezpieczonego podmiotów zależnych 
Ubezpieczyciel udzieli automatycznie ochrony podmiotom nowopowstałym w ramach niniejszej umowy. 
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części:  

1.1.Część I przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,  
 ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,  
 ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń na bazie wszystkich ryzyk (MB) 
 ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (CPM)  
 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.  

1.2. Część II przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 

 
CZĘŚĆ I 

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 
 
Mienie ubezpieczane według wartości księgowej brutto (wartość początkowa w zapisach księgowych) lub 
odtworzeniowej, bez względu na wiek i stopień umorzenia/zużycia technicznego, z odszkodowania nie będzie 
potrącana amortyzacja/zużycie techniczne.   
Sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT. Jeżeli Ubezpieczony nie przystąpi w terminie 36 miesięcy od 
daty powstania szkody do odbudowy, remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia mienia (także 
w innej lokalizacji), lub jeżeli złoży w ww. terminie Ubezpieczycielowi oświadczenie o rezygnacji z odbudowy, 
remontu, zakupu, naprawy lub ponownego wytworzenia, odszkodowanie zostanie wypłacone w kwocie 
odpowiadającej wartości rzeczywistej. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorygowania sum ubezpieczenia ustalonych wg wartości 
odtworzeniowej w przypadku wzrostu cen robót budowlano - montażowych. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorygowania sum ubezpieczenia w przypadku przejścia ryzyka 
ubezpieczeniowego z/na Zamawiającego wskutek zawarcia i/lub zmian umów dzierżawy, użyczenia, najmu 
itp. 
Jeżeli w jednym zdarzeniu ubezpieczeniowym zostało utraconych, uszkodzonych, bądź zniszczonych więcej 
pozycji przedmiotu ubezpieczenia, zastosowanie ma tylko jedna franszyza. 
 
Słownik pojęć 
Ilekroć w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia będzie użyty termin: 
1. Franszyza redukcyjna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość kwotową, 

o jaką będzie pomniejszana wysokość odszkodowania. 
2. Franszyza integralna - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość kwotową, 

do wysokości, której Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. 
3. Udział własny - określona procentowo w umowie ubezpieczenia część ustalonego odszkodowania, którą 

Ubezpieczony ponosi we własnym zakresie. 
4. Limit (limit odpowiedzialności) - należy przez to rozumieć ustaloną w umowie ubezpieczenia wartość 

ograniczającą odpowiedzialność za szkody na jedno i na wszystkie zdarzenia z konsumpcją limitu 
odpowiedzialności. Limity mają zastosowanie do każdego rocznego okresu ubezpieczenia w ramach 
umowy i ulegają odnowieniu do pełnej wysokości w kolejnym roku umowy ubezpieczenia. 

5. Limit sumy gwarancyjnej w odpowiedzialności cywilnej - wypłata odszkodowania w ubezpieczeniu 
OC będzie powodować każdorazowo zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wysokość wypłaconego 
odszkodowania, aż do jej całkowitego wyczerpania. Wypłaty odszkodowania dotyczące szkód 
ograniczonych podlimitami powodują zmniejszenie sumy gwarancyjnej i podlimitu.  
Jeżeli na skutek wypłaty odszkodowania z zakresu ogólnego (nieograniczonego podlimitami) suma 
gwarancyjna zostanie obniżona do wysokości podlimitu, wówczas kolejna wypłata obniży zarówno sumę 
gwarancyjną, jak i dany podlimit. 
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I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  
1. Okres  ubezpieczenia: 36 miesięcy (3 roczne okresy polisowe), przewidywany od dnia 1 lutego 2020 r. 
2. Miejsce ubezpieczenia 

Wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe), dla sprzętu przenośnego teren RP. 
Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia pod warunkiem, że fakt ten zostanie 
zgłoszony Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia. 
Za miejsce ubezpieczenia uważa się również wszystkie lokalizacje, w których z uwagi na np. konieczność 
wypełniania obowiązków służbowych znajduje się mienie własne Zamawiającego lub mienie osób trzecich 
użytkowane na podstawie stosownych umów oraz każde miejsce w którym znajduje się mienie 
Zamawiającego użytkowane przez osoby trzecie na podstawie stosownych umów. Limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla tego rodzaju mienia  250 000 zł.  

3. Zakres ubezpieczenia: 
Obejmuje wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na 
skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia oraz szkody 
powstałe wskutek rozbicia i/lub stłuczenia ubezpieczonych przedmiotów, o ile nie zostało ono wyłączone 
na podstawie poniższych akceptowalnych wyłączeń (3.1) 
Za szkodę w przedmiotach szklanych uważa się utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych przedmiotów 
z powodu ich zniszczenia lub uszkodzenia. Włączenie do zakresu ubezpieczenia kosztu usług 
ekspresowych, demontażu i montażu, wykonania napisów, liter, rysunków, naklejek reklamowych, 
oklejania szyb, transportu i w uzasadnionych przypadkach ustawienie rusztowań bądź najmu 
odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.), koszty tymczasowego zabezpieczenia i naprawę szkód 
związanych ze zniszczeniem ram w gablotach reklamowych pod warunkiem ich uszkodzenia łącznie  
z szybą. 

3.1. Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia. 
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 

3.1.1. Stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, 
przewrotu, powstania). 

3.1.2. Zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem 
postanowień pkt. 3.2.4. 

3.1.3. Konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej. 
3.1.4. Aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień klauzuli fakultatywnej. 
3.1.5. Energii jądrowej, promieniowania jonizacyjnego oraz skażeniem radioaktywnym, 

zanieczyszczenia biologicznego, promieniowania laserowego lub maserowego. 
3.1.6. Umyślnego działania lub zaniechania oraz rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem klauzuli 

reprezentantów. 
3.1.7. Wybuchu (eksplozji) wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, 

eksploatacyjnych, technologicznych, doświadczalnych lub rozbiórkowych. 
3.1.8. Awarii (mechanicznej bądź elektrycznej), zakłóceń i uszkodzeń maszyn i urządzeń. 
3.1.9. Zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu lub infrastruktury z 

zastrzeżeniem odpowiedzialności do limitu 100 000 zł. 
3.1.10. Zalania w środkach obrotowych i innych rzeczach ruchomych, jeśli ubezpieczone mienie 

składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą za wyjątkiem tych przedmiotów ubezpieczenia, 
których składowanie ze względu na właściwości nie mogło być inaczej (w odniesieniu do 
pomieszczeń położonych poniżej poziomu gruntu). 

3.1.11. Systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia z zastrzeżeniem odpowiedzialność 
do limitu 50 000 zł. 

3.1.12. Stopniowej utracie pierwotnych właściwości ubezpieczonego mienia wskutek naturalnego 
zużycia. 

3.1.13. Katastrofy budowlanej, polegającej na pękaniu, zawaleniu się lub osiadaniu i zapadaniu 
budynków i budowli, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.2.5. 

3.1.14. Kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem, rabunku oraz kradzieży zwykłej 
rozumianej jako zabór mienia w celu przewłaszczenia bez użycia lub groźby użycia przemocy, 
z zastrzeżeniem odpowiedzialności do limitu 10 000 zł dla  kradzieży zwykłej. 

3.1.15. Działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej. 
3.1.16. Oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy. 
3.1.17. Przerwy w dostawie mediów. 
3.1.18. Wad konstrukcyjnych lub projektowych. 
3.1.19. Nieprawidłowego działania lub zastosowania sprzętu, oprogramowania i nośników informacji. 
3.1.20. Sabotażu. 
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3.1.21. Utraty mienia, gdy została ujawniona wskutek przeprowadzonej inwentaryzacji, 
sprzeniewierzenia, dokonania oszustwa lub wyłudzenia. 

3.2. Ubezpieczenie winno objąć także poniższe ryzyka zgodnie z definicją: 
3.2.1. Przepięcie rozumiane jako szkody spowodowane gwałtownym wzrostem napięcia  

w sieci elektrycznej w wyniku wyładowań atmosferycznych (w szczególności w sieciach 
energetycznych i  instalacjach elektrycznych i elektronicznych) do sumy ubezpieczenia oraz 
szkody wynikłe z niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego i zjawiska indukcji 
elektromagnetycznej do limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia  
500 000 zł. 

3.2.2. Dewastację jako rozmyślne zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia przez osoby trzecie 
w systemie I ryzyka dla budynków i budowli, urządzeń i wyposażenia oraz elementów 
stałych, w tym znajdujących się na wolnym powietrzu do limitu w wysokości 500 000 zł 
łącznie na wszystkie lokalizacje z włączeniem graffiti z limitem 10 000 zł.  

3.2.3. Koszty ratowania i odtworzenia dokumentów/księgozbiorów (zakup nowych) -  w systemie I 
ryzyka limit 50 000 zł. 

3.2.4. Ryzyko strajków, zamieszek i rozruchów rozumiane jako usiłowanie lub użycie przemocy dla 
osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, skierowanej przeciw społeczeństwu np. 
z zamiarem jego zastraszenia – w systemie I ryzyka limit 100 000 zł. 

3.2.5. Katastrofę budowlaną w systemie I ryzyka z limitem w wysokości 500 000 zł. 
 

4. Przedmiot ubezpieczenia/system ubezpieczenia/suma ubezpieczenia: 
Mienie będące w posiadaniu (samoistnym i zależnym) Ubezpieczającego w okresie ubezpieczenia, w tym 
również środki trwałe niskocenne oraz sprzęt elektroniczny (z wyłączeniem środków transportu z grupy 7 
KŚT podlegających obowiązkowi rejestracji): 
 

Przedmiot ubezpieczenia 
System 

ubezpieczenia 

Podstawa 
ustalenia sumy 
ubezpieczenia 

Suma 
ubezpieczenia 

(zł)  

Budynki   Sumy stałe 
 WKB 1 947 010,51 
WO 3 983 067,00 

Budowle Sumy stałe WKB 18 995 403,46 

Maszyny, urządzenia i wyposażenie 
(w tym panele fotowoltaiczne) 

Sumy stałe WKB 11 137 536,35 

Środki obrotowe (w tym słoma na 
wolnym powietrzu) Sumy zmienne 

Koszty 
zakupu/koszty 
wytworzenia  

 500 000,00 

Mienie niskocenne,  I ryzyko WO 300 000,00 

Mienie osób trzecich (pompy) Sumy stałe WO 429 074,02 

Pozostałe mienie osób trzecich I ryzyko WO 200 000,00 
Mienie osobiste pracowników 
(43 osoby x 1 000 zł) 

I ryzyko WO 43 000,00 

Wartości pieniężne (gotówka) I ryzyko WN 20 000,00 
WO – wartość odtworzeniowa; WKB – wartość księgowa brutto;  WN – wartość nominalna 

Wartość mienia - wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.  
 
5. Szczególne warunki ubezpieczenia: 

5.1. Dla środków trwałych suma ubezpieczenia ustalona w oparciu o wartość księgową brutto/wartości 
odtworzeniowe niezależnie od zużycia technicznego. 

5.2. Dla środków obrotowych ubezpieczenie w systemie sum zmiennych; zaliczka naliczana będzie od 
50% sumy ubezpieczenia – maksymalnego stanu środków obrotowych z rozliczeniem składki na 
koniec okresu ubezpieczenia. Górną odpowiedzialność  Ubezpieczyciela w okresie ubezpieczenia 
stanowić będzie maksymalny stan środków obrotowych. Rozliczenie nastąpi w terminie 30 dni po 
zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia na wniosek ubezpieczyciela. 

5.3. Zakres ubezpieczenia powinien objąć ryzyko uderzenia pojazdu (wszelkiego rodzaju) niezależnie 
od faktu czyją własnością lub pod czyją kontrolą znajdował się pojazd. 

5.4. Ochrona ubezpieczeniowa powinna objąć rurociągi, kable (również podziemne), ogrodzenia  
i bramy zewnętrzne, a także ze względu na rodzaj prowadzonej działalności szafy zasilająco-
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sterownicze wraz z wyposażeniem i pompy zainstalowane w pompowniach na terenie 
prowadzonej działalności. 

5.5. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w zakresie szkód w urządzeniach, instalacjach  
i sieciach elektrycznych (elektroenergetycznych) lub elektronicznych w szczególności 
spowodowanych działaniem elektryczności atmosferycznej (bezpośrednim jak i pośrednim), 
śniegiem, w tym topniejącym śniegiem oraz szadzią. 

5.6. Objecie ochroną odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu transportowanego mienia ograniczona 
jest do mienia transportowanego między lokalizacjami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 
(nazwanymi i nienazwanymi)   oraz miedzy lokalizacjami Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  
a punktami sprzedaży/punktami serwisowymi. 
Odpowiedzialnością Ubezpieczyciela objęte jest następujące mienie: 

 Maszyny, urządzenia, wyposażenie 
 Środki obrotowe 
 Mienie osób trzecich 

Ubezpieczyciel obejmuje odpowiedzialnością szkody objęte zakresem ubezpieczenia 
spowodowane wypadkiem środka transportu, szkody podczas załadunku i rozładunku  
w tym upuszczenie. Limit odpowiedzialności - 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  
w rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.7. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie I ryzyka zasada proporcji nie ma 
zastosowania. 

5.8. Ubezpieczeniem objęte zostają koszty odtworzenia dokumentacji/danych /księgozbiorów 
zniszczonej w związku z objętymi ochroną zdarzeniami (obejmujące koszty robocizny oraz 
materiałów poniesionych na jej odtworzenie wraz z kosztami niezbędnych analiz oraz badań). 

 Ilekroć w SIWZ w pkt. I jest mowa o danych przechowywanych czy przetwarzanych przez Spółkę 
oznacza to tylko i wyłącznie dane w postaci „papierowej”. 

5.9. Dla mienia osób trzecich oraz mienia niskocennego za wysokość szkody przyjmuje się koszty 
naprawy uszkodzonego mienia lub koszt zakupu identycznego lub zbliżonego parametrami 
mienia.  

5.10. Dla maszyn, urządzeń lub wyposażenia, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie 
jego produkcji, odszkodowanie ustalane będzie do wysokości ceny maszyny, urządzenia, 
wyposażenia o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych i wydajności. Niniejsze nie 
będzie traktowane jako modernizacja. 

5.11. Objęcie ochroną mienia podczas składowania tymczasowego np. nowo zakupionego mienia,  
w tym sprzętu elektronicznego. 
 

6. Franszyzy:  
6.1. Franszyza integralna:  brak 
6.2. Franszyza redukcyjna:  

dla mienia osób trzecich, mienia pracowniczego oraz wartości pieniężnych – brak 
dla szyb – 200 zł 
dla pozostałego mienia – 1 000 zł 

6.3. Udział własny: brak 
 

7. Warunki szczególne dotyczące zabezpieczeń: 
7.1. Uznanie za wystarczające stosowanych przez ubezpieczającego zabezpieczeń – opis zabezpieczeń 

w załączniku nr  6 (opis ryzyka) oraz w załączniku nr 7 (wykaz budynków). 
7.2. Uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi 

powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności stosowania 
zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych itp.  

7.3. Ochrona ubezpieczeniowa od kradzieży z włamaniem i rabunku odnosi się również do tego mienia 
będącego przedmiotem ubezpieczenia, które ze względu na swoją specyfikę i przeznaczenie 
znajdują się na/poza terenem zakładu, na dozorowanym, ogrodzonym albo oświetlonym terenie; 

7.4. Za dewastację uważa się każde celowe zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez 
osoby trzecie, w tym także nie związane z kradzieżą, rabunkiem lub ich usiłowaniem; 

7.5. Zabezpieczenie gotówki przechowywanej i transportowanej zgodnie z Rozporządzeniem  MSWiA  
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych 
i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. 
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8. Limity odpowiedzialności dla ryzyk kradzieżowych: 

Przedmiot ubezpieczenia 
Limity 

odpowiedzialności  
[zł] 

Środki trwałe, wyposażenie, elementy stałe (m.in. meble, 
urządzenia, sprzęt elektroniczny), mienie niskocenne – w tym 
sprzęt na wolnym powietrzu  oraz mienie osób trzecich wg 
wartości odtworzeniowej    

500 000 

Środki obrotowe  100 000 
Wartości pieniężne i papiery wartościowe  
- kradzież z włamaniem 
- wartości pieniężne od rabunku  w lokalu 
- wartości pieniężne od rabunku podczas transportu 

 
20 000 
20 000 
20 000 

Kradzież zwykła 10 000 
Koszty naprawy zabezpieczeń  10 000 

 
II. Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń na bazie wszystkich ryzyk (MB) 
1. Okres  ubezpieczenia: 36 miesięcy (3 roczne okresy polisowe), przewidywany od dnia 1 lutego 2020r. 
2. Miejsce ubezpieczenia 

Wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe), dla sprzętu przenośnego teren RP. 
Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia pod warunkiem, że fakt ten zostanie 
zgłoszony Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia. 
Za miejsce ubezpieczenia uważa się również wszystkie lokalizacje w których z uwagi na np. konieczność 
wypełniania obowiązków służbowych znajduje się mienie własne Zamawiającego lub mienie osób trzecich 
użytkowane na podstawie stosownych umów oraz każde miejsce w którym znajduje się mienie 
Zamawiającego użytkowane przez osoby trzecie na podstawie stosownych umów. Limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla tego rodzaju mienia 100 000 zł. 

3. Przedmiot ubezpieczenia: maszyny i urządzenia zadeklarowane do ubezpieczenia, należące do 
Zamawiającego lub pozostające w jego władaniu na podstawie umowy najmu, użyczenia, leasingu lub 
innej umowy o podobnym charakterze. Ubezpieczeniem objęte są maszyny i urządzenia w trakcie pracy i 
postoju, w czasie demontażu i montażu, załadunku lub wyładunku, podczas przemieszczania w obrębie 
miejsca ubezpieczenia oraz w czasie dokonywanych napraw, konserwacji, remontów i modernizacji, 
przeprowadzanych zarówno przez Zamawiającego, jak i podmioty zewnętrzne, w tym przez producenta, 
sprzedawcę albo warsztat naprawczy podczas prac na ubezpieczonym mieniu. 

4. Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu 
ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczonego 
zdarzenia, a  w szczególności: 
4.1. błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta, wadliwy 

materiał z którego wykonana jest maszyna, 
4.2. błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy, 
4.3. błędy w obsłudze, maszyn spowodowane brakiem wprawy i doświadczeniem osób obsługujących 

maszyny, 
4.4. celowe zniszczenie przez osoby trzecie (wandalizm), 
4.5. działanie sił odśrodkowych,  
4.6. poluzowanie się części, 
4.7. niedobór wody w kotłach, 
4.8. nadmierne ciśnienie lub temperaturę wewnątrz maszyny, implozję,  
4.9. dostanie się ciała obcego,  
4.10. niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie urządzeń zabezpieczających, sygnalizacyjnych lub 

kontrolno-pomiarowych,  
4.11. zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji, 
4.12. wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu zanik jednej fazy lub kilku, 
4.13. ryzyko ognia wewnętrznego. 
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować również koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu 
ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiaru, w granicach jego sumy 
ubezpieczenia, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty 
zwracane będą nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 
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Jeżeli wskazane powyżej koszty zostały poniesione na pisemne polecenie Ubezpieczyciela, wówczas 
zostaną zwrócone w całości nawet, jeżeli odszkodowanie za szkodę w mieniu powiększone o te koszty 
przekracza łączną sumę ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie obejmuje także szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze 
zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia. 

5. Przedmiot ubezpieczenia / suma ubezpieczenia  
5.1. Maszyny i urządzenia  

5.1.1. System ubezpieczenia: sumy stałe. 
5.1.2. Ubezpieczenie według wartości odtworzeniowej lub księgowej brutto 

 

Przedmiot ubezpieczenia* 
Suma 

ubezpieczenia 
 w zł* 

Sumy ubezpieczenia 
określone w oparciu o: 

Maszyny i urządzenia   9 046 337,35 WKB/WO 
w tym: 

1. Mienie własne: 8 617 263,33  
Kotły i maszyny energetyczne  66 628,98 WKB 
Maszyny , urządzenia i aparaty ogólnego 
zastosowania  

949 479,01 WKB 

Urządzenia i urządzenia specjalistyczne, branżowe  35 631,50 WKB 
Urządzenia techniczne  7 551 425,93 WKB 
Urządzenia, przyrządy 14 097,91 WKB 
2. Mienie osób trzecich: 429 074,02  

Pompy 429 074,02 WO 

WKB – wartość księgowa brutto, WO - wartość odtworzeniowa  
*Wykaz maszyn i urządzeń będących własnością spółki wg załącznika nr 9 oraz wykaz pomp stanowiących mienie 
osób trzecich wg załącznika nr 10. 

 
Wartość mienia - wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.  

 
6. Dodatkowe warunki ochrony ubezpieczeniowej: 

6.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w maszynach podczas transportu do  
i z miejsca wykonania naprawy, montażu, demontażu, obróbki, czyszczenia lub innych czynności, 
w wyniku wypadku jakiemu uległ środek transportu lub zdarzeń szkodowych objętych ochroną 
ubezpieczeniową. Limit odpowiedzialności 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody powstałe w fundamentach ubezpieczonych 
maszyn. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za powyższe szkody istnieje pod warunkiem, że 
szkody w fundamentach są bezpośrednią konsekwencją szkody w ubezpieczonych maszynach – 
limit odpowiedzialności w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu otaczającym będącym własnością 
Ubezpieczonego (z wyłączeniem szkód w maszynach, które mogłyby być objęte ochroną na 
podstawie ubezpieczenia maszyn od awarii), które są bezpośrednią konsekwencją szkody 
w ubezpieczonych maszynach – limit odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko utraty oleju lub czynników chłodzących  
w ubezpieczonych maszynach - limit odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł na jedno  
i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w taśmach i łańcuchach przenośników oraz pompach 
zanurzeniowych i głębinowych. 

6.6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyko zalania oraz zamulenia powstałe  na skutek 
zniszczenia lub uszkodzenia instalacji ciśnieniowej, zablokowania zaworów i/lub pomp itp. 

6.7. Warunki szczególne dotyczące wypłaty odszkodowania: 
Za wysokość szkody przyjmuje się: 
 koszt zakupu nowej maszyny lub urządzenia tego samego rodzaju, mocy, typu lub  

o najbardziej zbliżonych parametrach zwiększony o koszt lokalizacji, transportu, demontażu i 
montażu oraz koszty, o których mowa w klauzulach oraz zapisach dodatkowych 
potwierdzony rachunkiem wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez 
ubezpieczonego, jeżeli wymiany dokonano we własnym zakresie, 
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 koszt naprawy zwiększony o koszt lokalizacji, transportu, demontażu i montażu oraz koszty, 
o których mowa w klauzulach oraz zapisach dodatkowych potwierdzony rachunkiem 
wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczonego jeżeli naprawy 
dokonano we własnym zakresie w cenach obowiązujących w dniu ustalania 
odszkodowania/podpisania umowy o wykonanie naprawy/odbudowy (według wyboru 
Ubezpieczonego). 

Ustala się, że dla maszyn w wieku do 10 lat nie będzie potrącane zużycie techniczne, dla 
pozostałych maszyn maksymalna możliwa wartość potrącenia faktycznego zużycia 
technicznego wynosi nie więcej niż 40 %. 
Przyjmuje się, że zużycie techniczne ustalane będzie oddzielnie w odniesieniu do poszczególnych 
elementów maszyny, w zależności od daty ich wymiany, naprawy, modernizacji.  

6.8. W przypadku powstania szkody, która powoduje wstrzymanie lub zakłócenia  
w działalności, Ubezpieczony ma prawo do natychmiastowej naprawy szkody bez konieczności 
oczekiwania na stosowne służby Ubezpieczyciela. Na Ubezpieczonym ciąży obowiązek właściwego 
udokumentowania szkody, a w szczególności niezwłocznego zgłoszenia szkody, sporządzenia 
protokołu szkody, zgromadzenia dokumentacji fotograficznej w ramach posiadanych możliwości 
technicznych, dokumentacji określającej zakres oraz wartość szkody. 

6.9. Dla sprzętu, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, 
odszkodowanie ustalane będzie do wysokości sprzętu o najbardziej zbliżonych parametrach 
technicznych i wydajności. Niniejsze nie będzie traktowane jako modernizacja. 

6.10. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w maszynach i urządzeniach w przypadku awarii maszyn  
i urządzeń, których przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego 
działania Spółki, ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić 
natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę 
zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie 
wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania 
przez Ubezpieczyciela.  

W przypadku wykonywania przez pracowników GWDA Sp. z o.o. działu utrzymania ruchu przeglądów  
i napraw uszkodzonego mienia będzie honorowana opinia wystawiona przez pracownika spółki 
(pracownik odpowiednio przygotowany tj. wykształcony i z odpowiednimi umiejętnościami).  

W przypadku awarii ubezpieczonych maszyn, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla 
normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do 
samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie 
dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 

7. Franszyza: redukcyjna  1 000 zł, przy czym jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia 
ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej niż jeden ubezpieczony przedmiot potrąca się tylko jedną 
franszyzę w wysokości 1 000 zł. 

 
III. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk 
1. Okres  ubezpieczenia: 36 miesięcy (3 roczne okresy polisowe), przewidywany od dnia 1 lutego 2020r. 
2. Miejsce ubezpieczenia: 

Wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe), dla sprzętu przenośnego teren RP. 
Automatyczne objęcie ochroną nowych miejsc ubezpieczenia pod warunkiem, że fakt ten zostanie 
zgłoszony Ubezpieczycielowi w ciągu 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia. 
Za miejsce ubezpieczenia uważa się również wszystkie lokalizacje w których z uwagi na np. konieczność 
wypełniania obowiązków służbowych znajduje się mienie własne Zamawiającego lub mienie osób trzecich 
użytkowane na podstawie stosownych umów oraz każde miejsce w którym znajduje się mienie 
Zamawiającego użytkowane przez osoby trzecie na podstawie stosownych umów. Limit 
odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia dla tego rodzaju mienia 100 000 zł. 
Podczas transportu, przenoszenia, przewożenia i użytkowania ubezpieczone mienie powinno znajdować 
się pod opieką upoważnionych osób lub być pozostawione w bagażniku w niewidocznym miejscu. Pojazd, 
w którym znajduje się ubezpieczone mienie należy zamknąć w sposób przewidziany konstrukcją i należy 
uruchomić wszystkie istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. W czasie od godz. 2200 do godz. 600 
odpowiedzialność Ubezpieczyciela będzie miała miejsce wyłączenie w przypadku, gdy pracownik 
odpowiedzialny za pobrany sprzęt umieści go w pomieszczeniu zabezpieczonym przed kradzieżą 
z włamaniem lub przyjmie nad przekazanym sprzętem osobisty nadzór, 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. 
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3. Zakres ubezpieczenia: 
Ubezpieczenie obejmuje wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn 
niezależnych od Ubezpieczającego szkody, a w szczególności następujące ryzyka: ogień, wybuch, 
implozję, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, silny wiatr, deszcz nawalny, 
zalanie, podtopienie, powódź, zapadanie i osuwanie się ziemi, awarię instalacji wodociągowych 
i technologicznych, uderzenie pojazdu, grad, działanie ciężaru śniegu, szadź, kradzież z włamaniem 
(dokonana lub usiłowana), rabunek (dokonany lub usiłowany), dewastację, wady produkcyjne, 
konstrukcyjne, materiałowe oraz koszty akcji ratowniczej związane ze zdarzeniami objętymi ochroną. 
Ubezpieczenie powinno objąć także tzw. szkody elektryczne (zwarcia, spięcia, następstwa niewłaściwych 
parametrów prądu elektrycznego, wadliwą obsługę, niewłaściwe użytkowanie (np. upuszczenie) oraz 
wady materiałowe. Ubezpieczenie powinno objąć także szkody elektryczne (zwarcia, spięcia, następstwa 
niewłaściwych parametrów prądu elektrycznego), wadliwą obsługę, niewłaściwe użytkowanie  
(np. upuszczenie) itp. 
 

4. Przedmiot ubezpieczenia: 
Przedmiot ubezpieczenia/suma ubezpieczenia 

Przedmiot ubezpieczenia* 
Suma 

ubezpieczenia 
 w zł* 

Sumy ubezpieczenia 
określone w oparciu o: 

  Sprzęt elektroniczny stacjonarny  79 300,00 WKB/WO 
Sprzęt elektroniczny przenośny  5 500,00 WKB/WO 
Elektronika przemysłowa w tym szafy 
zasilająco-sterownicze stanowiące mienie 
osób trzecich 

2 498 116,73 WKB/WO 

RAZEM: 2 577 916,73 X 
WKB – wartość księgowa brutto, WO – wartość odtworzeniowa 
* wykaz sprzętu elektronicznego wg załącznika nr 11 oraz wykaz elektroniki przemysłowej w tym szaf zasilająco-
sterowniczych stanowiących mienie osób trzecich wg załącznika nr 12. 

 
Wartość mienia - wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.  
Ponadto ustala się limit odpowiedzialności w systemie pierwszego ryzyka dla: 
Koszty odtworzenia oprogramowania i danych, nośniki danych 50 000 zł 
Zwiększone koszty działalności (proporcjonalne i 
nieproporcjonalne) 

50 000 zł 

 
5. Franszyzy:  

5.1. integralna: brak,  
5.2. redukcyjna: dla szkód powstałych w sprzęcie przenośnym w związku z upuszczeniem, kradzieżą 

poza miejscem ubezpieczenia  w wysokości 5% wartości szkody min. 300 zł, dla pozostałych 
szkód franszyza redukcyjna 300 zł. 
Przy czym jeżeli wskutek zajścia jednego zdarzenia ubezpieczeniowego uszkodzeniu ulegnie więcej 
niż jeden ubezpieczony przedmiot potrąca się tylko jedną franszyzę w ww. wysokości. 

5.3. udział własny: brak. 
 

6. Wypłata odszkodowania:  
Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej wypłacane jest do wartości odtworzenia uszkodzonego 
mienia, jednak nie więcej niż do wysokości sumy ubezpieczenia tj. wartości księgowej brutto/wartości 
odtworzeniowej z potrąceniem franszyzy redukcyjnej.  

7. Warunki szczególne do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od szkód materialnych: 
7.1. Włączenie odpowiedzialności za szkody pośrednie wynikłe z powodu silnego wiatru (huraganu). 
7.2. Uznanie jako wystarczające posiadanie zabezpieczeń zgodnie z załącznikiem nr 6 – opis ryzyka. 
7.3. Do ubezpieczenia przyjmuje się mienie wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej bez 

względu na stan umorzenia/zużycia technicznego środka trwałego. 
7.4. Dopuszcza się możliwość stosowania „Klauzuli konserwacji” tylko w przypadku wymogu stawianego 

przez producenta sprzętu o obowiązku konserwacji – uzgadnia się, iż ubezpieczający może 
dokonywać czynności konserwacyjnych albo przez własny personel (służby) albo przez zewnętrzną 
firmę. 

7.5. Nie dopuszcza się warunkowania udzielenia ochrony ubezpieczeniowej od posiadania urządzeń 
klimatyzacyjnych. 
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7.6. Dla sprzętu, którego nie można odkupić ze względu na zakończenie jego produkcji, odszkodowanie 
ustalane będzie do wysokości sprzętu o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych  
i wydajności. Niniejsze nie będzie traktowane jako modernizacja. 

7.7. Klauzula szybkiej likwidacji szkód w sprzęcie elektronicznym: w przypadku awarii sprzętu 
elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego 
działania Spółki (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) Ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie 
Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny 
protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób 
naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura za naprawę) będzie podstawą do 
wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela. W przypadku wykonywania przez pracowników 
GWDA Sp. z o.o. działu utrzymania ruchu przeglądów i napraw uszkodzonego sprzętu będzie 
honorowana również opinia wystawiona przez pracownika spółki (pracownik odpowiednio 
przygotowany  
tj. wykształcony i z odpowiednimi umiejętnościami). W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, 
którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, 
ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na 
powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu 
szkody w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody. 

7.8. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności – 6 miesięcy – okres odszkodowawczy, czasowy 
udział własny – 2 dni (rozszerzenie ubezpieczenia również o sprzęt przenośny); w ramach 
ubezpieczenia zwiększonych kosztów działalności rozumie się w szczególności pokrycie przez 
ubezpieczyciela następujących kosztów: wynajęcia zewnętrznego systemu komputerowego w 
przypadku awarii własnego, dodatkowe koszty pracy ludzi celem wprowadzenia danych lub 
odzyskania danych, dodatkowe koszty transportu, itp. 

7.9. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla sprzętu elektronicznego podczas tymczasowego 
składowania, dla mienia wyłączonego z eksploatacji (do 60 dni). 

7.10. Włączenie odpowiedzialności dla mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, które ze względu na 
swoją specyfikę i przeznaczenie znajduje się na wolnym powietrzu. 

 
III. Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (CPM) 
1. Okres  ubezpieczenia: 36 miesięcy (3 roczne okresy polisowe), przewidywany od dnia 1 lutego 2020r. 
2. Miejsce ubezpieczenia: Teren RP - wszystkie miejsca prowadzenia działalności (obecne i przyszłe) w 

tym place na których zgodnie z podpisanymi kontraktami na wykonanie robót znajdują się ubezpieczone 
maszyny. 

3.  Przedmiot ubezpieczenia: 
3.1. Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny, użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem  

w związku z prowadzona działalnością.  
3.2.   Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wyłącznie maszyny, które włączone zostały  do eksploatacji, 

pozytywnie przeszły próby i testy, są sprawne oraz posiadają wymagane: atesty, pozwolenia, 
certyfikaty, badania techniczne oraz dokumentację techniczno-ruchową. 

3.3. Maszyny zgłoszone do ubezpieczenia/Suma ubezpieczenia: 

Przedmiot ubezpieczenia 
Suma  

Ubezpieczenia  w zł 
Sumy ubezpieczenia 

określone w oparciu o*: 

1. Pojazd wolnobieżny  
MELEX 960 XTR 
VIN: SXM93TF2LFM604506 
Rok produkcji - 2015 

 
39 390,00  

WO 

2. Pojazd wolnobieżny 
MELEX 960 XTR 
VIN: SXM93TF2LFM604504 
Rok produkcji - 2015 

  
39 390,00 

 
WO 

3. Pojazd wolnobieżny 
MELEX 960 XTR 
VIN: SXM93TF2LFM604505 
Rok produkcji - 2015 

  
39 390,00 

 
WO 

4. Pojazd wolnobieżny** 
Ładowarka teleskopowa MANITOU MHT 780  
Numer fabryczny – 766035 
Numer inwentarzowy - 55801210 
Rok produkcji - 2014 

 
360 000,00 

 
WO 

RAZEM: 478 170,00 X 
* WKB – wartość księgowa brutto, WO – wartość odtworzeniowa 
** Uwaga: poz. 4  ww. wykazu (ładowarka teleskopowa) – okres ubezpieczenia od dnia 18.08.2020r. do dnia31.02.2023r. 
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4. Zakres ubezpieczenia:  
Wszelkie nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego szkody w 
maszynach budowlanych, a w szczególności: 
4.1. błędy w obsłudze maszyn powodujące kolizje z innymi  maszynami na placu budowy, wpadniecie do 

wykopu lub przewrócenie się maszyny; 
4.2. powódź, deszcz nawalny, działanie wiatru, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się 

ziemi lub lawinę; 
4.3. kradzież z włamaniem, rabunek; 
4.4. zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie; 
4.5. ogień, eksplozję, upadek statku powietrznego, zalanie przez wydostanie się ze znajdujących się w 

miejscu ubezpieczenia  urządzeń lub instalacji wody lub innych cieczy.  
Ubezpieczeniem objęte są maszyny w czasie ruchu bądź postoju, w czasie montażu albo  demontażu na 
stanowisku pracy, załadunku albo rozładunku na albo ze środka transportowego oraz w czasie 
dokonywanych przez posiadacza siłami własnymi napraw oraz czynności konserwacyjnych. 
 

5. Dodatkowe warunki ochrony ubezpieczeniowej: 
5.1. Zakres ubezpieczenia winien być rozszerzony o szkody powstałe w trakcie transportu oraz 

samoczynnego przemieszczania się maszyny. 
5.2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w ogumieniu z limitem do 5 000 zł. 

 
6. Warunki szczególne dotyczące wypłaty odszkodowania: 

Za wysokość szkody przyjmuje się: 
 koszt zakupu nowej maszyny lub urządzenia tego samego rodzaju, mocy, typu lub  

o najbardziej zbliżonych parametrach zwiększony o koszt lokalizacji, transportu, demontażu i montażu 
oraz koszty, o których mowa w klauzulach oraz zapisach dodatkowych potwierdzony rachunkiem 
wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez ubezpieczonego, jeżeli wymiany dokonano 
we własnym zakresie, 

 koszt naprawy uszkodzonej maszyny zwiększony o koszt lokalizacji, transportu, demontażu i montażu 
oraz koszty, o których mowa w klauzulach oraz zapisach dodatkowych potwierdzony rachunkiem 
wykonawcy lub na podstawie kalkulacji sporządzonej przez Ubezpieczonego jeżeli naprawy dokonano 
we własnym zakresie w cenach obowiązujących w dniu ustalania odszkodowania/podpisania umowy  
o wykonanie naprawy/odbudowy (według wyboru Ubezpieczonego). 

 
Ustala się, że dla maszyn w wieku do 15 lat nie będzie potrącane zużycie techniczne, dla 
pozostałych maszyn maksymalna możliwa wartość potrącenia faktycznego zużycia 
technicznego wynosi nie więcej niż 40 %. 

 
7.Franszyzy:  

7.1. integralna: brak,  
7.2. redukcyjna: 1 000 zł 
7.3. udział własny: brak. 

 
KLAUZULE OBLIGATORYJNE WSPÓLNE DLA UBEZPIECZENIA MIENIA 

(wymagane dla ważności oferty) 
1. Klauzula reprezentantów 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie  przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, 
przy czym przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego rozumie się wyłącznie Zarząd Spółki. Powyższe 
wyłączenie nie dotyczy żadnych innych osób, które na mocy ustawy lub umowy prowadzą sprawy 
Ubezpieczającego lub uprawnione są do dysponowania majątkiem Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 
Ryzyko rażącego niedbalstwa objęte jest ochroną do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz  
w stosunku do wszystkich osób objętych ubezpieczeniem, w tym również osób zarządzających Spółką.  
Nie dopuszcza się stosowania prawa do regresu wobec pracowników. 
 

2. Klauzula automatycznego pokrycia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień Umowy i OWU strony 
uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel, obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszego 
zgłoszenia i zwiększając odpowiednio sumę ubezpieczenia: 
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1) mienie nowo nabyte - w okresie pomiędzy datą przyjętą do ustalenia sumy ubezpieczenia w 
okresie poprzedzającym zawarcie Umowy (tj. dniem 31 lipca 2019r.), a końcem okresu 
ubezpieczenia, 

2) mienie już ubezpieczone - w części odpowiadającej wzrostowi wartości tego mienia 
wynikającemu z: 
a) ulepszenia (modernizacji, remontu, itp.), 
b) ustalonego prawem obowiązku przeszacowania wartości. 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą zwiększenia sumy ubezpieczenia, przy czym 
suma ulega zwiększeniu z chwilą przejścia na Ubezpieczającego/Ubezpieczonego ryzyka związanego  
z odpowiednio posiadaniem i/lub wzrostem wartości mienia. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w 
stosunku do automatycznie - na mocy niniejszej klauzuli - ubezpieczonego mienia, ograniczona jest do 
kwoty odpowiadającej 20% łącznej i aktualnej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia mienia, do 
którego niniejsza klauzula ma zastosowanie, w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnego 
Ubezpieczonego. Jeżeli łączna wartość ubezpieczeniowa nabytego mienia przekracza przyjęty w klauzuli 
limit, mienie to na wniosek Ubezpieczającego zostanie objęte ochroną na ogólnych zasadach określonych 
w niniejszej Umowie, po akceptacji Ubezpieczyciela. Ubezpieczający zgłosi Ubezpieczycielowi kwotę,  
o jaką w okresie ubezpieczenia została zwiększona suma ubezpieczenia. Zgłoszenie będzie dokonywane 
nie później niż w terminie 30 dni po zakończeniu każdego półrocznego okresu ubezpieczenia. Za 
udzielenie określonej w klauzuli ochrony należy się składka naliczana proporcjonalnie co do dnia za okres 
udzielanej ochrony.  
W przypadku, gdy wartość mienia w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, 
rozbiórki, zezłomowania, likwidacji bądź obniżenia wartości składnika mienia, zwrotu mienia będącego  
w posiadaniu Zamawiającego na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy, użyczenia, 
Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu 
wartości mienia. 
Wartość mienia przyjętego do ubezpieczenia: wg stanu na dzień 31 lipca 2019r.  

3. Klauzula kosztów dodatkowych  
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo wymienione poniżej koszty powstałe wskutek zdarzenia 
objętego umową ubezpieczenia z łącznym limitem odpowiedzialności w wysokości 500 000 zł na jedno i 
wszystkie zdarzenia:  
1) koszty związane z akcją ratowniczą ubezpieczonego mienia,  
2) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie w ubezpieczonym mieniu łącznie  

z kosztami rozbiórki, demontażu części niezdatnych do użytku; 
3) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku jego bezpośredniego 

zagrożenia działaniem zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia; 
4) koszty wynikające ze zniszczenia i utraty mienia, powstałe na skutek akcji ratowniczej; 
5) konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z 

ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody podlimit 50 000 zł 
6) koszty prac w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu 

ekspresowego (z wyjątkiem frachtu lotniczego) podlimit  50 000 zł. 
4. Klauzula rozstrzygania sporów 

Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego. W braku zapisu na sąd polubowny, właściwym będzie sąd dla siedziby ubezpieczającego. 

5. Klauzula niezmienności stanu faktycznego 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczający i Ubezpieczony 
zwolniony jest z obowiązku zabezpieczenia niezmienności stanu faktycznego po zaistnieniu szkody, jeżeli 
wymagają tego względy bezpieczeństwa lub konieczne jest zapobieżenie dalszym stratom wynikającym 
ze specyfiki działalności lub kontynuowanie prowadzenia działalności przez Ubezpieczonego. 

6. Klauzula odstąpienia od zasady proporcji  
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,  postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że nie 
stosuje się zasady proporcji jeżeli: 

1) niedoubezpieczenie nie przekracza 30% (różnica pomiędzy deklarowaną sumą ubezpieczenia  
i wartością ubezpieczonego mienia na dzień powstania szkody); 

2) wysokość szkody nie przekracza 30% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia; 
3) dla mienia ubezpieczanego wg wartości księgowej brutto, pod warunkiem że podana wartość mienia 

odpowiada wartości ewidencyjnej.  
7. Klauzula udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji i inwestycji  

w środkach trwałych  
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Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 
strony uzgodniły, że niniejszą klauzulą rozszerza się ubezpieczenie mienia o szkody powstałe w związku 
z prowadzeniem robót budowlano-montażowych oraz adaptacyjno-modernizacyjnym w mieniu będącym: 
1) przedmiotem ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia/limitu odpowiedzialności, 
2) przedmiotem robót budowlano-montażowych (wartość wykonanych prac oraz materiałów) do kwoty 

500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, w zakresie określonym 
w umowie ubezpieczenia pod warunkiem, że realizacja robót budowlano-montażowych nie wiąże się 
z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu. 

8. Klauzula automatycznego odtworzenia wysokości sumy ubezpieczenia po szkodzie  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia ustala się, że suma ubezpieczenia mienia w zakresie pokrytym niniejszą polisą, będzie 
automatycznie odtworzona w przypadku wyczerpania. Ubezpieczający, na wniosek Ubezpieczyciela, po 
wypłacie odszkodowania, opłaci w uzgodnionym terminie dodatkową składkę wyliczoną proporcjonalnie 
do okresu ubezpieczenia, według przyjętej pierwotnie stawki ubezpieczeniowej. Niniejsza klauzula nie 
dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie I ryzyka. 

9. Klauzula ubezpieczenia prewencyjnego – w odniesieniu do mienia z sumą ubezpieczenia wg 
wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej. 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
w przypadku kiedy wartość mienia, którego suma ubezpieczenia określona jest wg wartości księgowej 
brutto lub odtworzeniowej, jest większa od sumy ubezpieczenia zawiera się ubezpieczenie „prewencyjne” 
tj. ustala się dodatkową kwotę (limit w systemie I ryzyka ponad sumę ubezpieczenia) służącą do 
podniesienia sumy ubezpieczenia i pokrycia dodatkowej wartości mienia, która może powstać w wyniku 
różnicy pomiędzy sumą ubezpieczenia, a wartością mienia w dniu szkody. Dodatkowa kwota (limit) 
wynosi  250 000 zł.  

10. Klauzula wyrównania sumy ubezpieczenia  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że,  
w przypadku, gdy suma ubezpieczenia danej kategorii mienia jest wyższa niż jej wartość, nadwyżka ta 
zostanie rozłożona na te kategorie mienia, co do których występuje niedoubezpieczenie.  

11. Włączenie klauzuli ubezpieczenia różnicy pomiędzy ceną nabycia/kosztem wytworzenia  
a ceną sprzedaży produktów gotowych o poniższej treści: 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel pokryje do ustalonego limitu różnicę pomiędzy ceną nabycia/ kosztem wytworzenia 
ubezpieczonych rzeczowych składników majątku obrotowego a ceną sprzedaży produktu gotowego 
(marża), o ile na skutek wystąpienia zdarzenia losowego objętego umową ubezpieczenia ulegną one 
zniszczeniu bądź uszkodzeniu w miejscu ubezpieczenia. Dla potrzeb niniejszej klauzuli za produkt 
gotowy uważa się produkt gotowy do dostarczenia od momentu zakończenia jego produkcji. Uzgadnia 
się, że cena sprzedaży produktu gotowego nie obejmuje kosztów transportu i opakowania. Maksymalna 
marża wynosi – 15%. 

12. Koszty usunięcia awarii – włączenie do ochrony ubezpieczeniowej kosztów usunięcia awarii urządzeń 
będących przyczyna powstania szkody – limit 30 000 zł.  

13. Klauzula przewłaszczenia 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia,  
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
umowa ubezpieczenia nieruchomości, a także mienia ruchomego należącego do Ubezpieczającego, nie 
ulega rozwiązaniu w związku z przejściem własności na instytucję finansującą (np. bank, leasingodawca, 
dostawca, gwarant), chyba że własność zostanie trwale przeniesiona na nowego właściciela, w tym w 
szczególności nastąpi wydanie rzeczy. 

14. Klauzula 72 godzin 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia,  
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
wszystkie szkody powstałe w objętych ochroną miejscach ubezpieczenia w czasie następujących po sobie 
72 godzin na skutek jednego kataklizmu, np.: huraganu, deszczu nawalnego,  powodzi – objętego 
ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda 
w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia 

15. Klauzula zniesienia regresu 
Strony postanowiły, że Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do 
pracowników odpowiedzialnych za szkodę, spółek zależnych i powiązanych. Za pracownika uważa się 
osobę zatrudnioną przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na podstawie umowy cywilnoprawnej, 
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umowy o pracę, a także mianowania, powołania lub wyboru, chyba że sprawca wyrządził szkodę 
umyślnie. 

16. Klauzula kosztów wynikających ze zmian przepisów prawa 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje 
ochroną ubezpieczeniową, uzasadnione i udokumentowane, dodatkowo poniesione przez 
Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą objętą zakresem ubezpieczenia, koszty 
wynikające z konieczności odtworzenia lub naprawienia mienia zgodnie ze stosownymi obowiązującymi 
przepisami prawa polskiego.  
Limit odpowiedzialności: 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

17. Klauzula wypłaty zaliczki 
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków 
ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku 
wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 14 
dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami lub wyliczeniem wielkości 
szkody, w wysokości bezspornej części szkody. 

18. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody 
Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że 
ochrona ubezpieczeniowa obejmuje koszty poszukiwania przyczyny szkody, jeżeli zgodnie z umową 
ubezpieczenia wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Koszty te obejmują robociznę  
i materiały niezbędne do identyfikacji i dotarcia do uszkodzonego elementu oraz usunięcie skutków tych 
działań (przywrócenie stanu sprzed podjęcia poszukiwań) a także koszty elementu, którego uszkodzenie 
było przyczyną szkody, jeżeli wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki poszukiwania przyczyn 
szkody. 
Limit odpowiedzialności 30 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 
 

WARUNKI FAKULTATYWNE DLA UBEZPIECZEŃ MIENIA: 
W celu poprawy jakości oferty, Ubezpieczyciel ma prawo do akceptacji fakultatywnych warunków 
ubezpieczenia. Nie przyjęcie żadnego warunku fakultatywnego nie będzie miało wpływu na ważność oferty 
opartej na obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia. Dla każdego przyjętego do oferty warunku fakultatywnego 
zostanie przyporządkowana odpowiednia wartość punktowa pomnożona przez wagę przypisaną 
ubezpieczeniom mienia od wszystkich ryzyk, maszyn od uszkodzeń, maszyn i sprzętu budowlanego  oraz 
sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 
 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: 
1. Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli kosztów dodatkowych 1 000 000 zł zamiast 

500 000 zł. 
2. Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli udzielenia ochrony ubezpieczeniowej podczas 

remontów modernizacji i inwestycji w środkach trwałych (1 000 000 zł zamiast 500 000 zł). 
3. Wyższy niż minimalny limit w ryzyku strajków i zamieszek społecznych - 250 000 zł zamiast 100 000 zł. 
4. Włączenie klauzuli aktów terroryzmu z limitem 250 000 zł o treści: Ustala się, z zachowaniem 

pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia uzgadnia 
się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w 
wyniku: ognia, eksplozji, upadku statku powietrznego, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi 
zdarzeniami, gdy ryzyka te są bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu. 
Przez akty terroryzmu rozumie się działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu  
z jakąkolwiek organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu, (de iure lub 
de facto) przy użyciu siły lub przemocy. 
Z zakresu ochrony wyłączone są straty lub szkody spowodowane przez konfiskatę lub zniszczenie  
z nakazu rządu lub jakiegokolwiek organu władzy publicznej. 

5. Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności z limitem odpowiedzialności 250 000 zł  
o treści:  
Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych warunków umowy ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego 
limitu poniesione w celu kontynuowania działalności dodatkowe koszty związane z powstałą szkodą  
w mieniu. 
Ochrona obejmuje: 

 koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn lub 
urządzeń, 

 koszty przeniesienia, przewiezienia maszyn i urządzeń, surowców, towarów itp. do nowych 
pomieszczeń oraz ich adaptacji, 
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 dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy), 
 koszty poinformowania Klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności 

gospodarczej. 
6. Zniesienie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. 
 
Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (MB): 
1.   Zniesienie potrącenia zużycia technicznego w przypadku szkody całkowitej dla wszystkich maszyn 

niezależne od ich wieku.  
2. Podwyższenie limitu dla klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych 

od pracy do 100 000 zł, zamiast 50 000 zł.  
3. Włączenie klauzuli zwiększonych kosztów odtworzenia maszyn wykonanych na specjalne zamówienie, 

powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawa lub montażem z limitem 
200 000 zł.  

4. Obniżenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu maszyn od uszkodzeń do 500 zł, zamiast 1 000 zł. 
 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk: 
1. Włączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego dostawy do włączenia go do 

eksploatacji, jednak na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
2. Włączenie klauzuli kradzieży zwykłej z limitem 10 000 zł. 
3. Wirusy oraz hakerzy – włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek działania wirusów oraz 

hakerów w limicie 25 000 zł. 
4. Zniesienie wszystkich franszyz w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego. 

 
Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (CPM): 
1. Zniesienie potrącenia zużycia technicznego w przypadku szkody całkowitej dla wszystkich maszyn 

niezależne od ich wieku.  
2. Podwyższenie limitu dla szkód w ogumieniu do 10 000 zł, zamiast 5 000 zł. 
3. Obniżenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego do 500 zł, zamiast 

1 000 zł. 
Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk  - 10 % 

Lp. Warunek fakultatywny 
Liczba 
pkt. 

A1 
Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli kosztów 
dodatkowych 1 000 000 zł  zamiast 500 000 zł 

20  

Brak podwyższenia 0 

A2 

Wyższy niż minimalny wymagany limit dla klauzuli udzielenia ochrony 
ubezpieczeniowej podczas remontów modernizacji i inwestycji w środkach 
trwałych (1 000 000 zł zamiast 500 000 zł) 

20 

Brak podwyższenia 0 

A3 
Wyższy niż minimalny wymagany limit dla ryzyka strajków 
i zamieszek społecznych 250 000 zł zamiast 100 000 zł 

10 

Brak podwyższenia 0 

A4 
Włączenie klauzuli aktów terroryzmu z limitem 250 000 zł 10 

Brak włączenia 0 

A5 
Włączenie klauzuli zwiększonych kosztów działalności z limitem 250 000 
zł 

20  

Brak włączenia 0 

A6 
Zniesienie franszyzy redukcyjnej 20 

Brak zniesienia 0 
RAZEM: 100 

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń (MB)  - 10 % 

Lp. Warunek fakultatywny 
Liczba 
pkt. 

B1 

Brak potrącania zużycia technicznego w przypadku szkody całkowitej 
dla wszystkich maszyn niezależnie od ich wieku 

40  

Brak włączenia 0 
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B2 

Podwyższenie limitu w klauzuli kosztów pracy w godzinach 
nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy 100 000 zł zamiast 
50 000 zł 

20 

Brak podwyższenia 0 

B3 

Włączenie klauzuli zwiększonych kosztów odtworzenia maszyn 
wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich 
ponownym zakupem naprawą lub montażem z limitem 200 000 zł 

20 

Brak podwyższenia 0 

B4 
Obniżenie franszyzy redukcyjnej do 500 zł, zamiast 1 000 zł  20  

Brak obniżenia 0 
RAZEM: 100 

 
Ubezpieczenie sprzętu  elektronicznego od wszystkich ryzyk – 5% 

Lp. Warunek fakultatywny 
Liczba 
pkt. 

C1 

Włączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za sprzęt od daty jego 
dostawy do włączenia go do eksploatacji, jednak na okres nie dłuższy niż 6 
miesięcy 

10 

Brak włączenia 0 

C2 
Włączenie klauzuli kradzieży zwykłej 10 000 zł 30 

Brak włączenia 0 

C3 

Wirusy oraz hakerzy – włączenie odpowiedzialności za szkody powstałe 
wskutek działania wirusów oraz hakerów w limicie 25 000 zł 

30 

Brak włączenia 0 

C4 
Franszyzy – zniesienie wszystkich franszyz 30 
Brak zniesienia 0 

RAZEM: 100 
 
Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego (CPM)  - 5% 

Lp. Warunek fakultatywny Liczba 
pkt. 

D1 

Brak potrącania zużycia technicznego w przypadku szkody całkowitej 
dla wszystkich maszyn niezależnie od ich wieku 

40 

Brak włączenia 0 

D2 

Podwyższenie limitu dla szkód w ogumieniu do 10 000 zł, zamiast 5 000 zł 30 

Brak włączenia 0 

D3 
Franszyzy – obniżenie franszyzy redukcyjnej do 500 zł, zamiast 1 000 zł 30 
Brak zniesienia 0 

RAZEM: 100 
 
IV. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I 

POSIADANEGO MIENIA 
 
1. Okres  ubezpieczenia: 36 miesięcy (3 roczne okresy polisowe), przewidywany od dnia 1 lutego 2020r. 
2. Rodzaj prowadzonej działalności: zgodnie z załącznikiem nr 6 (opis ryzyka). 
3. Zakres ubezpieczenia – wymagany, minimalny:  

Umowa powinna udzielić ochrony ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej 
Ubezpieczającego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową, rzeczową lub czystą 
stratę finansową, związanym z prowadzeniem działalności lub posiadaniem mienia określonymi w 
umowie ubezpieczenia, Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest, w myśl przepisów prawa – 
niezależnie od reżimu odpowiedzialności (delikt, kontrakt, OC za produkt oraz w zbiegu 
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej i OC za produkt) - do naprawienia poszkodowanemu 
poniesionej przez niego szkody, w tym za szkody wynikające z rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub 
osób, za które ponosi odpowiedzialność. 
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4. Wymagane rozszerzenia zakresu odpowiedzialności: 
4.1. Szkody wynikające z wadliwego wykonania robót i usług (także powstałe po wydaniu przedmiotu 

wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy), wynikłe z jej wadliwego wykonania przez 
ubezpieczającego. 

4.2. OC za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone wadliwym produktem – OC za produkt z 
włączeniem klauzuli zmieszania i połączenia. 

4.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Pracodawcy - następstwa wypadków przy pracy 
osób uprawnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 02.199.1673 z późn. 
zm.) - ubezpieczenie wszystkich osób bez względu na podstawę zatrudnienia. 

4.4. Szkody powstałe w mieniu ruchomym podczas wykonywania przez ubezpieczonego obróbki, 
naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez 
Ubezpieczonego (m. in. prowadzenie remontów i bieżącej konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej, 
pompowni i ich wyposażenia). 

4.5. OC za szkody wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu 
ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych(m. in. melexy, ładowarka teleskopowa 
itp.). 

4.6. Szkody w mieniu, z którego ubezpieczający korzysta na podstawie najmu, dzierżawy, użyczenia 
lub innej podobnej formy prawnej (OC najemcy) – dotyczy nieruchomości i ruchomości (m. in. 
umowa użyczenia dotycząca pomp i szaf zasilająco sterujących oraz sieci kanalizacyjnej).  

4.7. Szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczającego, 
polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (OC przechowawcy), m.in. sprzęt 
laboratoryjny oraz materiały. 

4.8. Szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się 
do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia 
neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby 
trzecie. 

4.9. OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców, z włączeniem prawa do regresu (OC 
podwykonawcy) – m. in. usługi ładowarkami, usługi rozdrabniania odpadów itp. 

4.10. OC za szkody w pojazdach mechanicznych (pracowników oraz kontrahentów) 
parkowanych na terenie zakładu pracy. 

4.11. OC za szkody wyrządzone w szczególności zawinionym (wina umyślna) i rażąco 
niedbałym działaniem lub zaniechaniem pracowników ubezpieczającego, przy czym przez 
pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz umów zlecenia lub 
o dzieło, z tytułu, których Ubezpieczający zobowiązany jest opłacić składkę ZUS. 

4.12. Szkody powstałe w następstwie awarii, działania oraz eksploatacji wszelkich urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania (w tym powstałe na skutek cofnięcia 
się cieczy), gazowych i elektrycznych. 

4.13. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach  
w czasie wykonywania prac. 

4.14. OC za szkody powstałe u osób trzecich w związku z prowadzeniem remontów, 
modernizacji, montażu, przebudowy, napraw, budowy, rozbudowy, inwestycji, 
nadbudowy itp. mienia stanowiącego własność lub użytkowanego przez 
 ubezpieczającego/ubezpieczonego. 

4.15. OC za szkody wyrządzone podczas prac ładunkowych, w tym w środkach transportu.  
4.16. OC z tytułu czystych strat finansowych tj. strat nie wynikających ze szkód osobowych lub 

rzeczowych – w zakresie wynikającym z klauzuli czystych strat finansowych. 
4.17. OC za szkody wyrządzone uczestnikom w wyniku i w związku z przeprowadzaniem imprezy,  

z wyłączeniem imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu (OC 
organizatora imprez „niemasowych”), z włączeniem szkód wynikłych z działania materiałów 
wybuchowych lub fajerwerków.  

4.18. Szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży 
wszelkiego rodzaju dokumentów. 

4.19. OC za szkody wynikające z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych,  
w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy 
z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. 

4.20. OC za szkody w związku z wydawanymi deklaracjami zgodności na złoże do biofiltra (instrukcja 
opracowana przez spółkę).  

4.21. OC za szkody w związku z posiadaniem urządzeń wytwarzających pole elekromagnetyczne – 
falowniki (przemienniki częstotliwości). 

4.22. OC za szkody wynikające z prowadzenia badań w tym laboratoryjnych przez Centrum Badawczo 
Rozwojowe OZE funkcjonujące przy spółce. 
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Ochrona ubezpieczeniowa dotyczyć będzie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków powstałych w 
okresie ubezpieczenia, z których wyniknęła szkoda osobowa lub rzeczowa, pod warunkiem zgłoszenia szkody 
w terminach ustawowo określonych, przy czym wszystkie szkody będące następstwem tego samego 
wypadku, albo wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby osób poszkodowanych uważa się za 
jeden wypadek i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszego wypadku. 
Przez „wypadek” rozumiemy zdarzenie powstałe w okresie ubezpieczenia polegające na szkodzie rzeczowej 
lub osobowej i związane z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem. 
5. Zakres terytorialny - szkody wyrządzone na terenie RP, z rozszerzeniem na zagraniczne podróże 

służbowe;  
6. Suma gwarancyjna: 10 000 000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 
Podane poniżej limity odpowiedzialności ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia: 
6.1. OC za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania 

się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych oraz koszty usunięcia, 
neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione przez osoby 
trzecie  - 5 000 000 zł   

6.2. OC za szkody w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności 
cywilnoprawnej dla nieruchomości – 3 000 000 zł. 

6.3. OC za szkody w mieniu będącym przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej czynności 
cywilnoprawnej dla ruchomości – 500 000 zł. 

6.4. OC za szkody powstałe w mieniu ruchomym podczas wykonywania przez ubezpieczonego obróbki, 
naprawy, czyszczenia lub innych usług o podobnym charakterze wykonywanych przez 
Ubezpieczonego – 2 000 000 zł. 

6.5. OC za szkody mające postać czystej straty finansowej – 500 000 zł. 
6.6. OC za szkody powstałe wskutek wadliwości dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów, 

części składowych wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od 
poszkodowanego (klauzula zmieszania i połączenia ) – limit 500 000 zł. 

6.7. OC za szkody będące następstwem zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub kradzieży wszelkiego 
rodzaju dokumentów – 1 000 000 zł. 

6.8. OC za szkody w związku z wydawanymi deklaracjami zgodności na złoże do biofiltra – 100 000 zł. 
6.9. OC za szkody w związku z posiadaniem urządzeń wytwarzających pole elekromagnetyczne – 

falowniki (przemienniki częstotliwości) – 100 000 zł. 
6.10. OC za szkody wyrządzone w wyniku winy umyślnej przez pracowników ubezpieczonego – 

500 000 zł. 
 

7. Definicje 
7.1. Szkoda osobowa rozumiana będzie jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści poniesione przez poszkodowanego, które mógłby 
osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (lucrum cessans). 

7.2. Szkoda rzeczowa – to straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy ruchomej albo 
nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens), a także utracone korzyści, które mógłby 
osiągnąć gdyby mienie nie zostało uszkodzone lub zniszczone (lucrum cessans). 

8. Franszyzy:  
8.1. Franszyza redukcyjna: dla czystych strat finansowych oraz dla szkód związanych  

z zanieczyszczeniem środowiska - 5%, nie mniej niż 3 000 zł, dla pozostałego zakresu 500 zł 
(franszyza redukcyjna dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych) 

8.2. Franszyza integralna:  brak 
8.3. Udział własny: brak 

 
FAKULTATYWNE KLAUZULE UBEZPIECZENIA OC 
W celu poprawy jakości oferty, Ubezpieczyciel ma prawo do akceptacji fakultatywnych warunków 
ubezpieczenia. Nie przyjęcie żadnego warunku fakultatywnego nie będzie miało wpływu na ważność oferty 
opartej na obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia. Dla każdego przyjętego do oferty warunku fakultatywnego 
zostanie przyporządkowana odpowiednia wartość punktowa pomnożona przez wagę przypisaną 
ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej. 
 
1. Podwyższenie limitu odpowiedzialności za szkody powstałe pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku 

lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
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oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji zanieczyszczających poniesione 
przez osoby trzecie do 10 000 000 zł.  

2. Podwyższenie limitu odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek wadliwości dostarczonych przez 
Ubezpieczającego komponentów, części składowych wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami 
pochodzącymi od poszkodowanego (klauzula zmieszania i połączenia) – podwyższenie limitu do  
1 000 000 zł, zamiast 500 000 zł. 

3. Zniesienie franszyzy redukcyjnej 
4. Obniżenie franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych do wysokości 5% nie więcej niż 1000 zł 
 
 Ubezpieczenie OC - 10% 

Lp. Warunek fakultatywny 
Liczba 
pkt. 

E1 Podwyższenie limitu odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek 
pośrednio lub bezpośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania 
się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych 
oraz koszty usunięcia, neutralizacji lub oczyszczenia gleby z substancji 
zanieczyszczających poniesione przez osoby trzecie do 10 000 000 zł 

30 

Brak podwyższenia 0 
E2 Podwyższenie limitu dla szkód powstałych wskutek wadliwości 

dostarczonych przez Ubezpieczającego komponentów, części składowych 
wskutek ich zmieszania lub połączenia z rzeczami pochodzącymi od 
poszkodowanego (klauzula zmieszania/połączenia) do 1 000 000 zł 
(zamiast 500 000 zł) 

20 
 

Brak włączenia 0 

E3 Zniesienie franszyzy redukcyjnej  20 

Brak zniesienia 0 

E4 Obniżenie franszyzy dla czystych strat finansowych do wysokości 5%, nie 
więcej niż 1 000 zł 

30 

Brak obniżenia 0 

RAZEM: 100 

 
KLAZULE OBLIGATORYJNE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ  

(wymagane dla ważności oferty) 
1. Klauzula prolongaty zapłaty składki 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że brak 
opłaty składki ubezpieczeniowej lub raty składki w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem 
ubezpieczyciela od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest 
możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Ubezpieczającego przez Ubezpieczyciela do zapłaty i nie 
otrzymania składki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania – o ile do dnia poprzedniego 
włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego.  
 

2. Klauzula rozliczenia proporcjonalnego (pro rata temporis) 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
wszelkie rozliczenia finansowe wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia, w szczególności związane z 
dopłatą oraz zwrotem składek, dokonywane będą w systemie rozliczenia proporcjonalnego (pro rata 
temporis) za każdy dzień udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

3. Klauzula daty stempla   
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że za datę 
prawidłowego opłacenia składki ubezpieczeniowej uznaje się datę stempla bankowego lub pocztowego 
uwidocznioną na przelewie bankowym lub pocztowym, przy opłacie w formie elektronicznej datę złożenia 
zlecenia przelania środków, pod warunkiem jednak, że w momencie jego składania na rachunku 
Ubezpieczającego znajdowała się  niezbędna ilość środków płatniczych. 

4. Klauzula odpowiedzialności 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
początek okresu odpowiedzialności ubezpieczyciela jest tożsamy z początkiem okresu ubezpieczenia. 
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5. Klauzula zgłaszania szkód  
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia szkody w ciągu siedmiu dni roboczych od daty powstania 
szkody lub uzyskania o niej wiadomości, chyba że OWU przewidują dłuższy termin zgłoszenia szkody.  
Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli zgłoszenie szkody po ww. terminie nie miało wpływu na proces 
likwidacji szkody. 

6. Klauzula płatności ratalnej w przypadku szkody/potrącania rat 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia,  
w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że 
w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty 
odszkodowania rat składek jeszcze niewymagalnych, a raty niewymagalne nie stają się wymagalne 

 
Warunki płatności składki (dotyczy wszystkich ryzyk): 
składka płatna przelewem w czterech równych ratach dla 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia wg 
poniższego schematu: 
I rata   – do dnia 14 lutego 
II rata  – do dnia 14 maja 
III rata – do dnia 14 sierpnia 
IV rata – do dnia 14 listopada 
 
Ubezpieczyciel nie będzie stosował taryf wynikających z tabel frakcyjnych w stosunku do mienia 
ubezpieczanego na okres krótszy niż rok, w przypadku doubezpieczenia lub wyrównywania okresów 
ubezpieczenia. 
Do wszystkich ryzyk dla okresów ubezpieczenia innych niż rok stosuje się zasadę naliczania składki 
proporcjonalnie do okresu ubezpieczenia co do dnia. 
Ubezpieczyciel wyraża zgodę na zmiany dotyczące wartości ubezpieczanego mienia w stosunku do wartości 
podanych w SIWZ w momencie rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej przy zachowaniu zakresu 
ubezpieczenia i stawek taryfowych wynikających z przedłożonej oferty. 
  

CZEŚĆ II 
UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA SZKODY W ŚRODOWISKU 

1. Przedmiot ubezpieczenia 
Przedmiotem ochrony jest odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody i koszty wynikające z wypadku 
ekologicznego powstałego w związku z prowadzoną przez Ubezpieczonego działalnością lub posiadanym, 
bądź przez niego użytkowanym lub wykorzystywanym mieniem.  
Ochroną objęta jest odpowiedzialność Ubezpieczonego ponoszona na gruncie przepisów prawa, w tym  
w szczególności: Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w 
sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 
środowisku naturalnemu, ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 poz. 1238 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 Nr 16 
poz. 93 z ze zm.), i in.  
W celu uniknięcia wątpliwości zastrzega się, że ochroną objęta jest cała działalność operacyjna 
Ubezpieczonego wskazana w SIWZ, w tym odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników 
spółki (przy czym za pracownika uważa się każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, 
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, jak również osoby 
prowadzące działalność gospodarczą, w tym w oparciu o kontrakty menedżerskie; za pracownika uważa się 
również praktykanta, wolontariusza, stażystę, pracownika tymczasowego, którym Ubezpieczony powierzył 
wykonanie określonych rzeczy na jego rzecz i pod jego kierownictwem), podwykonawców i kontrahentów, 
którym Ubezpieczający/ Ubezpieczony powierzył wykonywanie czynności prawnych lub faktycznych, bez 
względu na formę prawną zawartej umowy, z zachowaniem prawa regresu do podwykonawców  
i kontrahentów.  
 
2. Zakres ubezpieczenia  
Ochroną objęte są szkody i koszty będące konsekwencją wypadku ekologicznego mającego swoje źródło 
w prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności lub posiadanym przez niego, użytkowanym lub 
wykorzystywanym mieniu znajdującym się w ubezpieczonych lokalizacjach.  
Dodatkowo ubezpieczyciel pokryje szkody i koszty powstałe wskutek wypadku ekologicznego do którego 
doszło w związku z transportem ładunku. Szkody w środkach transportu i w ładunkach są wyłączone z 
zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Transport ładunku objęty jest ochroną od momentu jego rozpoczęcia w 
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miejscu przejęcia ładunku w celu przewiezienia na miejsce końcowego przeznaczenia, wraz z załadunkiem  
i rozładunkiem, a także czasowym składowaniem ładunku (nie przekraczającym 60 dni). Szkody powstałe po 
ostatecznym dostarczeniu ładunku na miejsce docelowe są wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 
Ochroną objęte będą także szkody powstałe na skutek przerwy w działalności.  
Ochroną objęte będą również koszty pomocy prawnej poniesione w związku z zajściem wypadku 
ekologicznego.  
 
Z zakresu ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu OC pracodawcy oraz OC za produkt. 
3. Definicje 

3.1 Przez wypadek ekologiczny rozumieć należy zagrożenie wystąpieniem lub wystąpienie 
negatywnej, mierzalnej zmiany stanu lub funkcji elementów przyrodniczych wskutek emisji do 
powietrza, wody lub gruntu substancji zanieczyszczającej.  

3.2 Przez emisję rozumieć należy jakąkolwiek formę przedostania lub wydostania się, uwolnienia, 
wycieku, rozproszenia, odkrycia, rozpuszczenia, itp. substancji zanieczyszczającej. 

3.3 Przez substancję zanieczyszczającą rozumieć należy jakiekolwiek substancje  
w stanie stałym, ciekłym lub gazowym, wykorzystywane, używane, stanowiące wynik bądź 
powiązane z działalnością Ubezpieczonego, w tym również środki drażniące, substancje  
o właściwościach cieplnych bądź zanieczyszczające dymy, opary, sadze, wyziewy, kwasy, zasady, 
odpady (również odpady medyczne). Przez substancję zanieczyszczającą rozumieć również należy 
energię (w tym ciepło), hałas, wibrację, pola elektromagnetyczne. -  dotyczy wyłącznie szkód w 
elementach przyrodniczych.  

3.4 Przez szkody rozumieć należy szkody osobowe, rzeczowe, straty majątkowe poniesione przez 
osoby trzecie (tj. nie będące stroną stosunku ubezpieczeniowego), powstałe w związku zagrożeniem 
wystąpienia lub wystąpieniem negatywnej, mierzalnej zmiany stanu lub funkcji elementów 
przyrodniczych, także wynikających z działań podjętych w celu zapobieżenia, ograniczenia lub 
naprawy skutków wystąpienia takich zmian.  
a) Szkoda osobowa rozumiana jest jako straty powstałe wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub 

rozstroju zdrowia, a także utracone korzyści, które mogły zostać osiągnięte, gdyby nie 
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia poszkodowanego (lucrum cessans).   

 W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że ubezpieczeniem objęte są również roszczenia o 
zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. 

b) Szkoda rzeczowa rozumiana jest jako straty powstałe wskutek zniszczenia lub uszkodzenia 
rzeczy ruchomej albo nieruchomości poszkodowanego (damnum emergens),  
a także utracone korzyści, które mogły zostać osiągnięte gdyby mienie nie zostało uszkodzone 
lub zniszczone (lucrum cessans). 

c) Straty majątkowe to szkody lub straty powstałe na skutek braku dostępu, przejazdu, 
naruszenia lub zakłócenia możliwości wykonywania praw z rzeczy, prawa służebności przechodu, 
przejazdu, czerpania wody. 

Zastrzega się, że definicja szkody (osobowej, rzeczowej) odnosi się do pełnych następstw, za jakie 
odpowiedzialność może ponieść sprawca, nie ograniczając się do utraconych korzyści (szkody 
następcze).  

3.5. Przez szkody powstałe na skutek przerwy w działalności rozumieć należy: 
a) straty Ubezpieczonego polegające na utracie zysku (w tym przychodu z wynajmu), który 

ubezpieczony zarobiłby, gdyby nie doszło do przerwy w jego działalności spowodowanej 
wypadkiem ekologicznym objętym ochroną na gruncie umowy,  

b) wydatki dodatkowe poniesione w celu lub w związku z wypadkiem ekologicznym objętym 
ochroną na gruncie umowy, w zakresie, w jakim pozwoliły one na uniknięcie lub redukcję utraty 
zysku,     

c) koszty stałe kontynuacji działalności Ubezpieczonego w przypadku przerwy w działalności 
spowodowanej wypadkiem ekologicznym, objętym ochroną na gruncie umowy. 

3.6 Przez koszty rozumieć należy wymienione poniżej kwoty, opłaty i wydatki, do których poniesienia 
zobowiązany jest Ubezpieczony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wynikające z zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia negatywnej, mierzalnej zmiany stanu lub funkcji elementów 
przyrodniczych: 
a) koszty działań zapobiegawczych koniecznych do podjęcia w celu zapobieżenia lub ograniczenia 

rozmiarów zmiany stanu lub funkcji elementów przyrodniczych,  
b) koszty poniesione w celu oceny rozmiarów zmiany stanu lub funkcji elementów przyrodniczych,  
c) koszty poniesione na rzecz zmniejszenia lub minimalizacji efektu zmiany stanu lub funkcji 

elementów przyrodniczych, a także monitorowania bieżącego stanu tego efektu,  
d) koszty działań naprawczych, podejmowane w celu naprawy lub zastąpienia elementów 

przyrodniczych lub ich funkcji, które uległy uszkodzeniu, w tym koszty czyszczenia, usunięcia, 
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utylizacji, zneutralizowania skutków emisji lub odwrócenia lub naprawy zmian stanu lub funkcji 
elementów przyrodniczych, a także inne koszty poniesione w celu przywrócenia obszaru 
dotkniętego ww. skutkami do stanu sprzed ich wystąpienia, 

e) koszty kompensacyjne poniesione w celu zrekompensowania zmiany stanu lub funkcji 
elementów przyrodniczych, zarówno w lokalizacji objętej tymi skutkami lub lokalizacji 
alternatywnej, 

f) koszty poniesione w celu naprawy i odbudowy mienia ruchomego i nieruchomości zniszczonych 
w ramach prowadzenia działań zapobiegawczych i naprawczych. 

3.7 Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie pokrycia kosztów istnieje niezależnie od tego, czy 
ubezpieczone koszty ponosi bezpośrednio Ubezpieczony, czy też obowiązany jest do ich zwrotu na 
podstawie żądania organu ochrony środowiska (odpowiedzialność publicznoprawna) lub roszczenia 
osoby trzeciej (odpowiedzialność cywilnoprawna).  

3.8 Przez koszty pomocy/ochrony prawnej rozumie się wszelkie kwoty, opłaty i wydatki poniesione 
na obsługę prawną, w szczególności wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności 
biegłych i świadków, koszty sądowe obciążające ubezpieczonego, koszty postępowania 
administracyjnego, koszty opinii zamówionej przez Ubezpieczonego, o ile Ubezpieczyciel zgodził się 
na piśmie na ich pokrycie, koszty tłumaczenia dokumentów, o ile zostało to nakazane przez sąd, inne 
koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności. 

3.9 Przez transport ładunku rozumie się transport własny i transport obcy, realizowany środkiem 
komunikacji własnym, wynajętym, dzierżawionym, w tym samochodem, samolotem, statkiem lub 
taborem kolejowym. Ochroną objęte są wszelkie ładunki, substancje, towary, produkty, odpady 
towarzyszące działalności ubezpieczonego. 

3.10 Ubezpieczone lokalizacje to lokalizacje wskazane w pkt 5. poniżej.  
 

4. Czasowy zakres ubezpieczenia 
Ochroną objęte są wypadki ekologiczne powstałe po dacie początkowej, o których wiedzę powzięto w 
okresie ubezpieczenia i o których ubezpieczony poinformował Ubezpieczyciela na piśmie w okresie 30 dni od 
powzięcia o nich  wiadomości, w trakcie trwania okresu ubezpieczenia lub dodatkowego okresu zgłaszania 
roszczeń (jeśli obowiązuje). 
Data początkowa: zgodna z dotychczasową  polisą tj. od dnia 01.02.2013 roku. 
Wymagana pełna ciągłość z dotychczasową ochroną co oznacza brak konieczności przedłożenia przez 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego jakichkolwiek dodatkowych Oświadczeń w dacie zawarcia ubezpieczenia 
poza obowiązkiem przekazania Oświadczeń złożonych przez Ubezpieczającego na poczet zawarcia 
pierwszego ubezpieczenia, rozpoczynającego się w dniu 01.02.2013r. 
Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń: okres 36 miesięcy następujący bezpośrednio po zakończeniu 
okresu ubezpieczenia na skutek nieodnowienia niniejszej umowy ubezpieczenia i pod warunkiem nie 
zawarcia przez Ubezpieczonego w tym okresie umowy ubezpieczenia z innym ubezpieczycielem, obejmującej 
zakresem ochrony ubezpieczenia zgłoszone szkody i/lub koszty. Okres dodatkowy ma zastosowanie do szkód 
i/lub kosztów będących konsekwencją wypadku ekologicznego mającego miejsce przed końcem okresu 
ubezpieczenia. 
 
5. Ubezpieczone lokalizacje i zakres terytorialny 
Ubezpieczone są wszelkie lokalizacje wskazane w SIWZ, w których prowadzona jest działalność 
Ubezpieczonego oraz w których znajduje się należące do niego, użytkowane lub  wykorzystywane mienie, na 
terenie  RP. 
Zastrzega się, że w przypadku gdy źródło wypadku ekologicznego znajduje się na terenie RP, a skutki 
jego wystąpiły również bądź wyłącznie poza tym terytorium, ochrona obejmuje wszelkie skutki wypadku 
ekologicznego, bez ograniczenia terytorialnego.  
W celu uniknięcia wątpliwości, potwierdza się, że ochroną objęte są wypadki ekologiczne:  

a)    mające swoje źródło lub do których doszło wskutek działalności Ubezpieczonego na terenie 
lokalizacji należących, użytkowanych lub wykorzystywanych przez Ubezpieczonego,  
z uwzględnieniem nadziemnych i podziemnych zbiorników magazynowych. Ochrona dotyczy 
wyłącznie zbiorników podziemnych wskazanych w załączniku nr. 14 do SIWZ 

b)   mające swoje źródło lub do których doszło wskutek działalności Ubezpieczonego poza ww. 
lokalizacjami, jednak w infrastrukturze lub mieniu należącym do Ubezpieczonego bądź 
pozostawiającym pod jego kontrolą, w pieczy, w dzierżawie, w tym w mieniu w trakcie składowania; 

c)   powstałe w trakcie transportu ładunku na terytorium RP. 
Głównie miejsca prowadzenia działalności: 
1. siedziba główna spółki oraz oczyszczalnia ścieków i kompostownia – obiekty zlokalizowane w Pile, ul. 
Na Leszkowie 4, 64-920 Piła 
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2. System rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych zarządzanych przez  GWDA sp. z o.o. znajdujących 
się na terenie Gminy Piła i Gminy Szydłowo, 
oraz wszystkie pozostałe miejsca prowadzenia działalności, a w szczególności: 

-  w zakresie odpadów - zlewnia rzeki Gwda oraz obszar całej Polski  
-  w zakresie ścieków - teren Gminy Piła oraz obszar Gminy Szydłowo. 

  
6. Suma gwarancyjna:  2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). 
 w tym: 
 podlimit odpowiedzialności dla rozszerzenia dotyczącego sytuacji kryzysowych – 1 000 000 zł (słownie: 

jeden milion złotych 00/100). 
 
7. Franszyzy i udziały własne:   

dla kosztów przerwy w działalności: 
    - udział własny – 20% 
    - franszyza czasowa – 72 godziny  
dla pozostałego zakresu: 
    – udział własny – 15 000 zł 

8. Okres  ubezpieczenia: 36 miesięcy (3 roczne okresy polisowania), przewidywany od dnia 1 marca 
2020r. 
 
9. Warunki płatności składki: składka płatna przelewem w czterech równych ratach dla 12 miesięcznego 
okresu ubezpieczenia wg poniższego schematu: 

I rata   – do dnia 14 marca  
II rata  – do dnia 14 czerwca  
III rata – do dnia 14 września 
IV rata – do dnia 14 grudnia  

 
10. Rodzaj prowadzonej działalności – zgodnie z załącznikiem nr 6 (opis ryzyka) 
 
11. Klauzule obligatoryjne 
 
11.1 Klauzula reprezentantów 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego, przy czym przez 
Ubezpieczonego rozumie się wyłącznie Zarząd Spółki. Powyższe wyłączenie nie dotyczy żadnych innych 
osób, które na mocy ustawy lub umowy prowadzą sprawy Ubezpieczonego lub uprawnione są do 
dysponowania majątkiem Ubezpieczonego. Za szkody powstałe z winy umyślnej osób niebędących 
reprezentantami Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. Ryzyko rażącego niedbalstwa 
objęte jest ochroną do pełnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz w stosunku do wszystkich osób objętych 
ubezpieczeniem, w tym również osób zarządzających spółkami objętymi ochroną ubezpieczeniową. 
 
11.2 Klauzula rzeczoznawców 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel pokrywa do przyjętego limitu poniesione przez Ubezpieczonego, w celu ustalenia zakresu  
i wielkości szkody konieczne, uzasadnione i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców. Limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi nie mniej niż 10% sumy gwarancyjnej i ustanowiony zostaje w 
ramach sumy gwarancyjnej. Powołanie rzeczoznawców odbywa się w porozumieniu z Ubezpieczycielem 
z zastrzeżeniem, że Ubezpieczony ma prawo samodzielnego powoływania rzeczoznawców do limitu 
40.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w skróconym i każdym rocznym okresie ubezpieczenia. 
 
11.3 Klauzula akceptacji ryzyka 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, iż znane mu były fakty niezbędne do oszacowania ryzyka  
w momencie zawierania niniejszej umowy, o ile nie zostały one podstępnie zatajone przez Ubezpieczonego  
z zachowaniem postanowień klauzuli reprezentantów.  
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11.4 Klauzula pro rata temporis 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Wszelkie rozliczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia  dokonywane będą w systemie pro rata za 
każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 
 
11.5 Klauzula przedawnienia 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W każdym przypadku określania w ogólnych warunkach ubezpieczenia terminu na zgłoszenie szkody do 
Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie rozszerzony o frazę „Ubezpieczyciel nie będzie mógł 
się powołać odmawiając w całości lub w części wypłaty odszkodowania, na fakt przekroczenia terminu 
zgłoszenia szkody wynikającego z ogólnych warunków ubezpieczenia, jeżeli nie ma to wpływu na ustalenie, 
co do zasady, odpowiedzialności cywilnej oraz rozmiaru szkody. 
 
11.6 Klauzula dotycząca rozstrzygania sporów 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy spory, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu 
polubownego. W braku odpowiedniego zapisu, właściwym będzie sąd właściwy siedzibie Ubezpieczonego. 
 
11.7 Klauzula zabezpieczenia roszczeń odszkodowawczych 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku zajścia wypadku Ubezpieczyciel we własnym zakresie zabezpieczy dochodzenie roszczeń 
odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. Ubezpieczony zobowiązany jest do przekazania 
posiadanych informacji, dokumentów lub innych dowodów umożliwiających dochodzenie przez 
Ubezpieczyciela roszczeń odszkodowawczych.  
 
11.8 Klauzula ciągłości procesu likwidacji, warunki szczególne likwidacji szkód 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Po otrzymaniu zawiadomienia o zdarzeniu powodującym powstanie szkody Ubezpieczyciel jest obowiązany 
prowadzić postępowanie likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze 
szkodą, a także dążyć do ustalenia rozmiarów szkody.   
W szczególności Ubezpieczyciel powinien wypłacić należne odszkodowanie bez względu na toczące się w 
związku ze szkodą inne postępowanie, w tym sądowe lub przygotowawcze, o ile postępowanie to nie ma lub 
nie będzie miało wpływu na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę, ustalenie ochrony 
ubezpieczeniowej lub wysokości szkody. 
 
11.9 Klauzula informacyjna 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się do informowania Ubezpieczonego, wskazanego w umowie ubezpieczenia  
o wszelkich kwestiach związanych z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, mających wpływ na jego prawa  
i obowiązki. Brak wykonania ww. obowiązku informacyjnego skutkuje utratą prawa Ubezpieczyciela do 
obciążenia Ubezpieczonego skutkami braku posiadania przez niego ww. informacji, w tym w zakresie 
mającym wpływ na wypłatę w całości lub w części odszkodowania. 
W szczególności Ubezpieczyciel nie może powoływać się na konieczność wypełnienia obowiązku 
informacyjnego Ubezpieczonego wobec Ubezpieczyciela. 
 
11.10 Klauzula zmiany właściciela 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot, wyodrębnienia z podmiotu, przejęcia innego 
podmiotu lub połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot 
nowopowstały wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, pod warunkiem 
kontynuacji przedmiotu działalności Ubezpieczonego. 
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11.11 Klauzula interwencji ubocznej 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W przypadku sporu sądowego pomiędzy Ubezpieczonym, a poszkodowanym lub jego następcami prawnymi 
Ubezpieczyciel przystąpi po stronie Ubezpieczonego do toczącego się procesu cywilnego jako interwenient 
uboczny. Przystąpienie do procesu przez Ubezpieczyciela jako interwenienta ubocznego w odniesieniu do 
sporów dotyczących lub wynikających ze szkód osobowych nastąpi nawet w przypadku wątpliwości czy 
powstała szkoda objęta jest zakresem ubezpieczenia. 
 
11.12 Klauzula ubezpieczenia nieznanych zbiorników magazynowych 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są podziemne zbiorniki magazynowe Ubezpieczonego niezgłoszone 
Ubezpieczycielowi przez zawarciem umowy ubezpieczenia, o ile ich obecność nie była znana 
Ubezpieczającemu w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia.  
 
11.13 Klauzula ubezpieczenia wypadków powstałych w związku z prowadzeniem prac 
budowlanych lub montażowych 
Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 
przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że do sublimitu 500 000 zł ochroną ubezpieczeniową objęte są 
wypadki ekologiczne wynikłe w związku z prowadzeniem prac budowlanych, montażowych, renowacyjnych, 
itp.  
 
11.14 Klauzula ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia  
i ogólnych warunków ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel w każdym przypadku roszczenia powstałego w wyniku zdarzenia objętego ochroną 
ubezpieczeniową pokryje w granicach przyjętej sumy gwarancyjnej koszty ochrony prawnej 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, obejmujące:  

1. Wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego działającego na rzecz Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego zgodnie z zawartą z nim umową, przy czym wynagrodzenie pokrywane przez 
Ubezpieczyciela nie może przekroczyć 3-krotnej wysokości ustawowych stawek minimalnych za daną 
czynność, określonych odpowiednimi przepisami prawa. 
2. Koszty sądowe, włącznie z wynagrodzeniem świadków i biegłych powołanych przez sąd, 
3. Koszty poniesione przez stronę przeciwną w związku z obroną jej prawnych interesów, o ile 
Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany do ich pokrycia na mocy prawomocnego orzeczenia. 
4. Koszty opinii zamówionej przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, o ile Ubezpieczyciel zgodził się na 
piśmie na ich pokrycie. 
5. Koszty tłumaczenia dokumentów, o ile zostało to nakazane przez sąd. 
6. Inne koszty ustalania wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczającego/ 
Ubezpieczonego. 
 

FAKULTATYWNE KLAUZULE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY W ŚRODOWISKU 
W celu poprawy jakości oferty, Ubezpieczyciel ma prawo do akceptacji fakultatywnych warunków 
ubezpieczenia. Nie przyjęcie żadnego warunku fakultatywnego nie będzie miało wpływu na ważność oferty 
opartej na obligatoryjnym zakresie ubezpieczenia. Dla każdego przyjętego do oferty warunku fakultatywnego 
zostanie przyporządkowana odpowiednia wartość punktowa pomnożona przez wagę przypisaną 
ubezpieczeniu Odpowiedzialności Za Szkody w Środowisku. 
 
1. Rozszerzenie definicji wypadku ekologicznego poprzez dodanie zdania drugiego w treści: Przez wypadek 
ekologiczny rozumieć należy także zagrożenie wystąpieniem lub wystąpienie negatywnej, mierzalnej zmiany 
stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, w tym w szczególności w gatunkach i w siedliskach 
chronionych, w wodach lub w powierzchni ziemi, do których doszło bez związku z emisją lecz wskutek 
działalności Ubezpieczonego lub posiadanego przez niego mienia. 
2. Rozszerzenie definicji substancji zanieczyszczającej poprzez uzupełnienie pod koniec zdania drugiego: 
organizmy lub mikroorganizmy, w tym grzyby, bakterie, pleśń, wirusy. 
3. Zastosowanie dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wynoszącego: 60 miesięcy. 
4. Obniżenie udziału własnego do 10 000 zł, zamiast 15 000 zł. 
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Ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku -  40% 

Lp. Warunek fakultatywny Liczba 
pkt. 

F1 Rozszerzenie definicji wypadku ekologicznego poprzez dodanie zdania 
drugiego  w treści „Przez wypadek ekologiczny rozumieć należy także 
zagrożenie wystąpieniem lub wystąpienie negatywnej, mierzalnej zmiany 
stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, w tym w szczególności w 
gatunkach i w siedliskach chronionych, w wodach lub w powierzchni ziemi, 
do których doszło bez związku z emisją lecz  wskutek działalności 
Ubezpieczonego lub posiadanego przez niego mienia” 

30 

Brak podwyższenia Definicja wypadku ekologicznego zgodnie z treścią Opisu 
Przedmiotu Zamówienia 

0 

F2 
Rozszerzenie definicji substancji zanieczyszczającej poprzez uzupełnienie 
pod koniec zdania drugiego:  
”organizmy lub mikroorganizmy, w tym grzyby, bakterie, pleśń, wirusy” 

30 
 

Brak włączenia Definicja substancji zanieczyszczającej zgodnie z treścią 
Opisu Przedmiotu Zamówienia 

0 

F3 Zastosowanie dodatkowego okresu zgłaszania roszczeń wynoszącego 60 
miesięcy 

20 

Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu 
Zamówienia – 36 miesięcy 

0 

F4 Obniżenie udziału własnego do 10 000 z, zamiast 15 000 zł 20 

Brak obniżenia 0 

RAZEM: 100 

 
 

 


