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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

Załącznik nr 1 do Umowy nr CSIOZ/..…/2020 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

ROZDZIAŁ I WARUNKI UBEZPIECZENIA 

• Opisany poniżej zakres ochrony ubezpieczeniowej jest wymaganym minimalnym zakresem pokrycia 

ubezpieczeniowego. Jeżeli w oferowanych ogólnych warunkach ubezpieczenia są zawarte zapisy korzystniejsze 

dla Zamawiającego, zostają automatycznie włączone do zakresu ubezpieczenia. 

• W zakresie nieuregulowanym postanowieniami Zapytania Ofertowego, Umowy lub OPZ, zastosowanie mają 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia danego Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z postanowieniami Umowy 

lub OPZ. 

• Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

• W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania żadne franszyzy ani udziały własne, a także żadne inne 

kwotowe limity odpowiedzialności Wykonawcy, za wyjątkiem określonych w Zapytaniu Ofertowym. 

• Odszkodowania za mienie Zamawiającego, które uległo szkodzie, będą wypłacane brutto (tj. z VAT) - w takim 

zakresie, w jakim Zamawiający nie uzyska jego odliczenia (tj. w całości lub w danej części pełnej wartości 

podatku VAT dla danego mienia). Odliczenie w całości lub w części VAT będzie potwierdzane przez 

Zamawiającego jedynie oświadczeniem, składanym Wykonawcy. 

• Ponadto niezależnie od istniejących klauzul lub postanowień dodatkowych w OWU Wykonawcy, ochrona 

będzie gwarantowana zgodnie z zakresem zapisanym w niniejszym OPZ (tj. niezależnie od tego czy wymagany 

zakres funkcjonuje w OWU Wykonawcy jako podstawowy, ponadstandardowy czy też jako klauzula 

dodatkowa).  

• Ze względu na powyższe oraz fakt, iż podstawą wyłonienia najkorzystniejszej oferty będzie Stawka 

Ubezpieczeniowa/Składka (składka dotyczy ubezpieczenia OC w ramach niniejszego OPZ– Element III) i 

wynikająca z przemnożenia przez podane sumy ubezpieczenia/limity na pierwsze ryzyko/sumy gwarancyjne = 

Łączna Składka za wszystkie ryzyka objęte niniejszym Programem Ubezpieczenia – to tak otrzymana Składka 

Łączna będzie miała za zadanie porównać cenę wszystkich złożonych ofert w celu wyboru oferty 

najkorzystniejszej (dotyczy kryterium wagi cenowej zgodnie z Zapytaniem Ofertowym) łącznie z ujęciem 

kryterium pozacenowego (dotyczy kryterium postanowienia dodatkowe/fakultatywne zgodnie z Zapytaniem 

Ofertowym).  

•  Zgodnie z powyższym, przedstawione w Formularzu Cenowym (Załącznik nr 1. do OPZ) - sumy składników 

mienia Zamawiającego, ubezpieczanych na sumy stałe, podlegają aktualizacji/zmianie (mogą ulec) na dzień 

zawarcia Generalnej Umowy Ubezpieczenia i wystawienia Polis Ubezpieczenia, jak też na cały okres trwania 

Generalnej Umowy Ubezpieczenia, w związku z czym łączna składka za roczny okres ubezpieczenia będzie 

wykazywana w dokumentach ubezpieczenia wystawianych na podstawie Generalnej Umowy Ubezpieczenia i 

będzie zależna od zmiany sum ubezpieczenia mienia, ubezpieczanego w systemie sum stałych. Niezmienne 

pozostaną jedynie limity do wyczerpania na pierwsze ryzyko, na jedno i wszystkie zdarzenia na każdy okres 

trwania Programu oraz sumy gwarancyjne na jedno i wszystkie zdarzenia na cały okres trwania Programu 

Ubezpieczeniowego - określone dla niektórych grup i ryzyk mienia. 

• Zmiany w sumach ubezpieczenia (dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych), jak np. 

doubezpieczenie lub zbycie mienia będą regulowane na zasadach określonych w niniejszym Programie oraz 

Generalnej Umowie Ubezpieczenia. 

• Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są 

limitowane. 

• W przypadku gdy Ogólne Warunki Ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty 
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odszkodowania z powodu niedopełnienia przez Zamawiającego wymienionych w OWU obowiązków, nie 

będą miały one zastosowania, jeżeli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub nie miało 

wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania 

z opóźnieniem Wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia. 

• Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest do przedłożenia Ogólnych (szczególnych) warunków 

ubezpieczenia. 

 

UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ  

CENTRUM E-ZDROWIA 

 

ELEMENT I –UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

PRZEDMIOT, ZAKRES I SUMY UBEZPIECZENIA 

Przedmiot ubezpieczenia System 

ubezpieczenia

/ 

Baza wyceny 

mienia 

Suma 

ubezpieczenia  

z VAT (PLN) 

*Elementy budynków i budowli, nakłady adaptacyjne, wyposażenie 

stałe, szyby, elementy szklane, witryny, okna, instalacje, wyposażenie, 

winda, w tym np.: 

- stałe elementy wyposażenia, nakłady adaptacyjne, okładziny ścian, 

podłóg, sufitów, powłoki malarskie, przegrody, ściany, elementy 

szklane budynków i budowli, armatura, meble, szyby, okna, żaluzje, 

drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, zakończenia instalacji np. gniazdka, 

włączniki itp.; 

- zewnętrzne elementy budynków i budowli itp.; 

- wyposażenie techniczne w tym również instalacje i urządzenia 

techniczne, sieci informatyczne, maszyny i urządzenia zamontowane 

wewnątrz i na zewnątrz budynków i budowli, wchodzące w skład np. 

systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych, telewizji 

przemysłowej, systemów alarmowych, komputerowych i dozoru, 

oświetlenia, winda itp.; 

- wszelkie instalacje np.: elektryczne, informatyczne, sieci, kable, 

grzewcze, wodnokanalizacyjne, rurociągi, itp. 

 

*Dotyczy lokalizacji przy ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa, CSIOZ 

jest właścicielem 0,5014 części budynku tj. parter od ul. Stanisława Dubois, I 

piętro, II piętro i III piętro – szczegółowy opis ryzyka zamieszczony został w 

rozdziale II. 

Sumy stałe/ 

wartość księgowa 

brutto 

36 969 664,05 

Ruchome środki trwałe będące własnością, w użytkowaniu, 

posiadaniu, zarządzie, lub będące na ryzyku Zamawiającego, itp., w tym 

na podstawie jakichkolwiek innych umów bądź przepisów prawa w tum 

urządzenia i wyposażenie biurowe, niskocenne środki trwałe np.: 

Sumy 

stałe/wartość 

nowo 

odtworzeniowa 

1 482 056,91  
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meble, sprzęt AGD, mikrofalówki, ekspresy, materiały biurowe, 

materiały reklamowe, kable  

Pozostałe środki trwałe własne i powierzone: np.: balon reklamowy 

pneumatyczny, balon helowy, namiot sferyczny wraz z wyposażeniem, 

balon promocyjny wraz z wyposażeniem  

Sumy 

stałe/wartość 

nowo 

odtworzeniowa 

93 172,50 

 

Wymagany zakres 

ubezpieczenia w 

formule all risks: 

Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia, zniszczenia i utraty (szkody bezpośrednie i 

pośrednie) , w tym m.in.: 

- ogień niezależnie od źródła pochodzenia, jak też przypalenie osmalenie (niezależnie 

od tego czy ogień wystąpił czy też nie), pośrednie i bezpośrednie uderzenie pioruna 

(w tym również w urządzenia i instalacje, sieci energetyczne lub elektroniczne), 

eksplozja w tym. m.in. wybuch, implozja,, upadek statku powietrznego lub innego 

obiektu latającego (w tym jego części, ładunku lub paliwa, itp.), huragan rozumiany 

jako wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,0 m/sek.) (<ograniczenie to ma 

zastosowanie, o ile w OWU Wykonawcy istnieje ograniczenie w tym zakresie>), trąba 

powietrzna, grad, ryzyko powodzi (bez  możliwości ograniczenia ryzyka, w tym także 

odnośnie terenów  powodziowych),podniesienie się wody gruntowej,  deszcz 

nawalny o współczynniku wydajności co najmniej 3(<ograniczenie to ma 

zastosowanie, o ile w OWU Wykonawcy istnieje ograniczenie w tym zakresie>), 

trzęsienie ziemi, obsunięcia ziemi, zapadania ziemi, lawiny, naporu śniegu/ lodu, 

działanie mrozu, szadzi, huk ponaddźwiękowy, śnieg, dym, sadza akcja ratownicza 

prowadzona w związku ze zdarzeniami wymienionymi powyżej i innymi, objętymi 

przedmiotowym zakresem ubezpieczenia oraz wszelkie szkody spowodowane 

działaniami określonymi w art. 826 paragraf 1 KC lub podobnymi, a także szkody 

polegające na skażeniu lub zanieczyszczeniu mienia, spowodowane zdarzeniami, 

objętymi niniejszym Programem; 

- upadek drzew, budowli, budynków bądź ich części, innych przedmiotów, 

przewrócenie się żurawi budowlanych na ubezpieczone mienie, uderzenie pojazdu, 

niezależnie kto jest jego właścicielem lub kierującym (w tym przewożonego 

ładunku, jego części lub paliwa) lub jakiegokolwiek innego mienia w ubezpieczony  

przedmiot, w tym upadek/uderzenie drzew, roślin oraz katastrofa budowlana; 

- zalania, rozumiane jako działanie wody lub cieczy na ubezpieczone mienie, w tym 

również przez nieszczelności dachowe, okienne, drzwiowe, itp. również wynikające z 

topnienia śniegu lub lodu; 

- szkody wodociągowe, w tym np.:  

• wydostanie się pary, wody lub innych płynów z przewodów, zbiorników, 

pojemników, urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gaśniczych lub 

technologicznych, centralnego ogrzewania lub innych instalacji,  

• cofnięcia się wody lub ścieków,  

• pozostawienie otwartych kurków/ zaworów, kranów lub innych urządzeń,  

• samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych (z innych przyczyn niż pożar), 

- przepięcia, przetężenia, niezachowanie parametrów prądu; 

- uszkodzenia mienia w  wyniku upadku jakichkolwiek anten 

nadawczych/odbiorczych itp. mienia, 
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- szkody na skutek przeprowadzenia akcji gaśniczej, ratowniczej również w sytuacji, 

gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była konieczna i z 

tego tytułu zaistniały koszty m.in. ponownego zakupu uzupełnienia środków 

gaśniczych, ewakuacji, transportu ekspresowego; 

- kradzież z włamaniem, dewastacja (w tym graffiti), wandalizm, rabunek, celowe 

uszkodzenie, 

-szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia 

ubezpieczonego mienia wskutek ryzyk objętych ochroną ubezpieczenia; 

- szkody powstałe z innych przyczyn niż wymienione powyżej, inne ryzyka 

nienazwane (ubezpieczenie all risks); 

- szkody powstałe na skutek katastrofy budowlanej – klauzula nie może zawierać 

wyłączenia wieku budynków;  

- szkody w balonach oraz namiocie sferycznym wraz z wyposażeniem będą pokryte 

w zakresie niniejszego ubezpieczenia, bez względu na to, czy w momencie 

wystąpienia szkody powyższe mienie było w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osoby 

trzeciej. Po wypłacie odszkodowania (o ile odpowiedzialność za zaistniałą szkodę 

będzie po stronie osoby trzeciej) przechodzi na Wykonawcę prawo dochodzenia 

regresu od osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkodę (do wysokości wypłaconego 

odszkodowania). 

 

Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia 

wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń/ryzyk objętych programem 

ubezpieczenia, bez względu na fakt, czy ryzyko/zdarzenie miało odziaływanie 

pośrednie czy bezpośrednie na mienie. Szkoda ma mieć charakter nagły, 

niespodziewany oraz niezależny od Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień 

programu ubezpieczenia (OPZ). 

Okres ubezpieczenia Od 23 września 2020 r. do 22 września 2021 r. 

Miejsca ubezpieczenia Wszystkie obecne oraz przyszłe miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w 

których znajduje się mienie Zamawiającego w szczególności: 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (główna lokalizacja) 

ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa, 

ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, 

ul. Kolejowa 191, Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki 

ul. Kossutha 13, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Katowicach 

Dla balonu reklamowego pneumatycznego, balonu helowego, namiotu sferycznego 

wraz z wyposażeniem, balonu promocyjnego wraz z wyposażeniem – teren RP 

Roczny podlimit dla 

ryzyka kradzieży z 

włamaniem dokonanej 

lub usiłowanej, rabunku 

dokonanego lub 

usiłowanego oraz ryzyka 

wandalizmu i dewastacji 

w tym graffiti i innych 

szkód estetycznych 

2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Wykonawca, w ramach dodatkowego podlimitu obejmuje również koszty naprawy 

zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwwłamaniowych, powstałych 

wskutek nieskutecznej próby włamania; 

50.000,00 PLN dla ryzyka graffiti i innych szkód estetycznych 
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Podlimit dla ryzyka 

kradzieży zwykłej 

30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Limit wspólny dla Elementu I i dla Elementu II 

Roczny podlimit dla 

ryzyka awarii, uszkodzeń 

wewnętrznych oraz 

niefachowej obsługi 

maszyn, urządzeń, 

sprzętu. 

200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Roczny podlimit dla 

uszkodzenia szyb i 

przedmiotów szklanych 

w tym w szczególności 

stłuczenie, pękniecie, 

rozbicie, porysowanie 

wraz z kosztami 

dodatkowymi takimi jak 

co najmniej: koszty 

montażu, demontażu, 

transportu, wykonania 

napisów, liter, 

rysunków, naklejek 

reklamowych, oklejania 

szyb. 

100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

Ochroną objęte są szyby i inne przedmioty szklane, w tym w szczególności szyby 

okienne i drzwiowe, witryny, oszklenia ścienne i dachowe, płyty szklane, gabloty, 

tablice reklamowe, szyldy, neony, reklamy świetlne, witraże, itp.  

W przypadku szkód w szybach i przedmiotach szklanych wskutek zdarzeń objętych 

ochroną ubezpieczeniową w ramach danego ubezpieczonego ryzyka (np. na skutek 

pożaru, wybuchu) Wykonawca odpowiada do pełnych wartości sum ubezpieczenia. 

Roczny podlimit dla 

kosztów poszukiwania 

źródła wycieku oraz 

naprawy skutków takich 

poszukiwań 

100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

Roczny podlimit dla 

ryzyka katastrofy 

budowlanej 

36 969 664,05 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

Roczny podlimit dla 

mienia poza ewidencją 

(w tym mienie 

pracownicze i mienie 

osób trzecich; definicja 

pracownika zgodnie z 

treścią klauzuli w 

Elemencie III OC) 

200.000,00 PLN, ale dla mienia pracowniczego obowiązuje sublimit 1.000,00 PLN na 

osobę 
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Składka Składka płacona będzie jednorazowo, przelewem w ciągu 30 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionej polisy. 

Rozliczenie składki Rozliczenie składki w ciągu dwóch miesięcy, po zakończeniu każdego okresu 

polisowego, na podstawie deklaracji o zmianie wartości mienia, według wzoru: 

przyrost wartości mienia x stawka roczna 

2 

Jednocześnie w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia 

Zamawiającemu będzie przysługiwał zwrot składki bądź zaliczenie jej w poczet 

składki należnej Wykonawcy. Należny zwrot składki obliczany będzie zgodnie z 

poniższym wzorem: 

spadek wartości mienia x stawka roczna 

2 

W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia przyrost lub spadek wartości mienia 

będzie mniejszy lub równy 20% w odniesieniu do łącznej wartości mienia (sumy 

stałe) zgłoszonego do ubezpieczenia  w ramach sum stałych rozliczenie składki nie 

będzie miało zastosowania, a w przypadku przekroczenia limitu niepodlegającego 

rozliczeniu wysokość składki rozliczeniowej będzie liczona od nadwyżki wzrostu 

wartości mienia ponad 20% 

Franszyza redukcyjna zniesiona 

Franszyza integralna zniesiona 

Udział własny zniesiony 

 

Klauzule 

dodatkowe 

1) Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia oraz nowych miejsc 

ubezpieczenia 

nowych lokalizacji, w brzmieniu: 

 Uwaga: dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych, mienie ubezpieczone w 

systemie pierwszego ryzyka pozostaje objęte ochroną, zgodnie  z OPZ niezależnie od 

momentu przejścia na Zamawiającego takiego ryzyka, zaś granicą jego odpowiedzialności 

jest kwota limitu na pierwsze ryzyko wskazanego dla danego rodzaju mienia, na roczny 

okres obowiązywania umowy: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że automatycznemu doubezpieczeniu 

(automatycznej ochronie udzielonej przez Wykonawcę) podlega mienie zakupione, 

wynajęte, dzierżawione lub użytkowane na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej 

bądź aktu prawnego albo innego tytułu, jak też m.in. wybudowane lub zakończone a 

będące na ryzyku Zamawiającego, przejęte w użytkowanie, zarząd (trwały lub 

tymczasowy) bądź odebrane (w tym m.in. w drodze zakupów, zwiększeń, przejęć na 

gruncie postanowień statutowych lub ustawowych, jak też na mocy przepisów bądź 

jakichkolwiek umów, na podstawie których działa Zamawiający, a także wskutek: np.: 

zmian wartości lub modernizacji, dokonania wyceny lub poniesienia inwestycji/ nakładów 
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itp.) z chwilą jego fizycznego lub faktycznego wprowadzenia/przejęcia na stan przez 

Zamawiającego, cokolwiek zafunkcjonuje pierwsze, w trakcie trwania Generalnej Umowy 

Ubezpieczenia (oznacza to także, że ochrona trwa również w czasie: od chwili 

fizycznego/faktycznego otrzymania mienia przez Zamawiającego do czasu wpisania go do 

stosownych ksiąg, a także w sytuacji, w której zwiększenie mienia rozumiane jw. nastąpi z 

chwilą przejścia ryzyka Zamawiającego związane z tym mieniem), bez konieczności 

zgłaszania tych okoliczności lub zmian do Wykonawcy i bez obowiązku wystawiania 

dodatkowych dokumentów ubezpieczeniowych (dokumentów potwierdzających zawarcie 

ubezpieczenia) przez Wykonawcę, w jakimkolwiek momencie. Ewentualne potwierdzenie 

powyższych faktów przez Wykonawcy nastąpi na wyraźne życzenie Zamawiającego gdy 

będzie to potrzebne, np. w razie wysunięcia takiego żądania przez osobę trzecią, niemniej 

nie będzie to miało wpływu na ochronę świadczoną przez Wykonawcę z góry. 

Automatyczną ochroną objęty jest wzrost wartości mienia do łącznej wartości 5.000.000 

PLN, po przekroczeniu którego objęcie ochroną wymaga akceptacji Wykonawcy. 

2) Klauzula ubezpieczenia kradzieży mienia zainstalowanego na zewnątrz budynków i 

budowli 

Niniejszym zostaje potwierdzone, iż Wykonawca obejmuje ochroną kradzież mienia 

zainstalowanego na zewnątrz budynków, budowli takiego jak, m. in.: klimatyzatory, 

anteny, kamery przemysłowe, elementy systemu alarmowego, napędy bram, elementy 

ogrodzenia, sprzęt oświetleniowy, tablice informacyjne, rynny, rolety itp., o ile było ono 

przytwierdzone w sposób uniemożliwiający jego zabór bez użycia siły i/lub narzędzi. 

Roczny limit dla tego ryzyka wynosi 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

3) Klauzula Reprezentantów 

Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, 

dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy 

odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w 

odniesieniu do Dyrektora Centrum. 

Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym 

niedbalstwem innych osób, niż Dyrektora Centrum (w szczególności osób za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający).  

4) Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników 

Nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym 

przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, 

powołania, wyboru itp. Powyższe nie dotyczy wykonawców, z którymi Zamawiający zawarł 

umowy na podstawie PZP lub Regulaminu udzielania zamówień publicznych u 

Zamawiającego. Ponadto nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przeciwko osobom 

fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego. 

Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

5) Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie 

Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia 

pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu, ponownego montażu, 

transportu, utylizacji części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, 

czyszczenia z pyłów i osadów, w wysokości 30% wartości szkody, limit ponad sumę 

ubezpieczenia oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia. 

6) Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu 
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Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru, wybuchu, eksplozji, samozapłonu, 

przepięcia elektrycznego oraz na skutek pośredniego i bezpośredniego uderzenia pioruna 

wchodzą w zakres ochrony do pełnych sum ubezpieczenia.  

7) Klauzula Leeway 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody ewentualna 

proporcjonalna wypłata odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku mienia, 

którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 130% sumy 

ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 

8) Klauzula przemieszczenia 

Przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach ubezpieczonych lokalizacji w 

żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej gwarantowanej na mocy i 

według warunków niniejszej umowy.  

9) Klauzula transportowa  

Jednocześnie zostaje potwierdzone, iż mienie objęte jest ochroną także w trakcie 

transportu (m. in. lecz nie wyłącznie między lokalizacjami, do i z miejsca wykonania 

naprawy, montażu, demontażu, obróbki, czyszczenia lub innych czynności): z 

uwzględnieniem m.in. ryzyka wypadku środka transportu wraz z ładunkiem, kradzieży 

środka transportu wraz z ładunkiem oraz szkód w trakcie załadunku, rozładunku 

i przeładunku.  

Powyższa klauzula ma zastosowanie zarówno dla transportów własnych, jak i zleconych, 

wykonywanych na terytorium RP.W przypadku transportów zleconych ma zastosowanie 

prawo regresu do przewoźnika. Limit dla tego ryzyka wynosi 200.000,00 PLN na jeden 

środek transportu na każdy transport. Przy czym szkody powstałe w trakcie 

przemieszczania/ przenoszenia/ transportu na terenie lokalizacji gdzie Zamawiający 

prowadzi działalność bądź przechowuje mienie objęte są ochroną do pełnych sum 

ubezpieczenia. 

10) Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych 

Zostaje potwierdzone, iż prowadzenie prac budowlanych, remontowych, 

modernizacyjnych, montażowych, itp. nie powoduje ograniczenia ochrony 

ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia ani nie wyłącza odpowiedzialności 

Wykonawcy za szkody w mieniu istniejącym/ otaczającym powstałe w związku z 

prowadzeniem tych prac i na skutek tych prac, pod warunkiem, że prace te nie wiążą się 

z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku (bez względu na fakt czy są to prace 

wymagające czy też nie wymagające pozwolenia na budowę w myśl przepisów prawa 

budowlanego i bez względu na to, kto będzie je wykonywał). Uwaga: ochrona ma 

zastosowanie dla mienia podlegającego jakimkolwiek pracom budowlanym jak też mienia 

wykorzystywanego w tym celu. 

Szkody w przedmiocie prowadzonych drobnych prac budowlano-montażowych 

(inwestycji) objęte są ochroną do limitu 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

11) Klauzula strajków, zamieszek i niepokojów społecznych oraz ryzyka terroryzmu 

(limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) 

Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach 

ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia powstałe w następstwie 

aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, strajków i niepokojów społecznych. Roczny limit 
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odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu wynosi równowartość 10.000.000,00 PLN na 

jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

12) Klauzula kosztów dodatkowych 

Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte, do 

maksymalnej wysokości ponad sumę ubezpieczenia 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia, wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego należne 

rzeczoznawcom, ekspertom, które to wynagrodzenia Zamawiający zobowiązany jest 

ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego w 

wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. 

13) Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciwkradzieżowych 

Wykonawca uznaje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych i 

przeciwkradzieżowych za wystarczające i w przypadku szkody istniejące zabezpieczenia 

będą uznane za wystarczające. Dotyczy to również lokalizacji, w których rozpoczęto 

działalność po zawarciu umowy ubezpieczenia. 

14) Klauzula wykazu mienia 

Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia Wykonawcy pełnego wykazu 

ubezpieczonego mienia, również w toku likwidacji szkody, co w żadnym stopniu nie 

ogranicza udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.  

15) Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 

Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub 

wskazanego w dokumencie ubezpieczenia, jako początek ochrony ubezpieczeniowej, a nie 

od dnia następującego po zapłacie składki. 

16) Klauzula prewencyjna 

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Wykonawca zwraca 

poniesione przez Zamawiającego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych 

ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia oraz 

zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym koszty akcji ratowniczej 

(gaszenia, ewakuacji itp.),  

ponad sumę ubezpieczenia (ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeżeli środki te były 

celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane, nawet jeżeli 

nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 

17) Klauzula odtworzenia planów i dokumentów 

Ubezpieczeniem objęte są poniesione przez Zamawiającego niezbędne koszty związane 

z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, odgrzybieniem planów, rysunków, 

dokumentów finansowych lub innych dokumentów zniszczonych, uszkodzonych bądź 

utraconych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu 

ubezpieczenia.  

Ochroną objęte są również np.: koszty opłat skarbowych koniecznych do poniesienia w 

celu odtworzenia dokumentów. 

Limit odpowiedzialności 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

18) Klauzula składowania 

W przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. 
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Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w 

pomieszczeniach położonych na poziomie lub poniżej poziomu gruntu. 

19) Klauzula szkód elektrycznych, przepięć 

Wykonawca pokryje szkody powstałe na skutek przyczyn elektrycznych, np. przepięcia, 

niezachowanie parametrów prądu, niezadziałanie zabezpieczeń, zanik lub zmiana napięcia 

bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz, uszkodzenie izolacji, zwarcie, itp., a także 

szkody powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych na skutek przepięcia lub 

wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych.  

Limit odpowiedzialności 300.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

(powyższe ograniczenie kwotowe nie ma zastosowania, jeśli w wyniku powyższych 

zdarzeń doszło w ubezpieczonym mieniu do szkód następczych pokrytych w zakresie 

podstawowym takich jak, np.: pożar, wybuch, zalanie). 

20) Klauzula kradzieży zwykłej (limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) 

Kradzież zwykła rozumiana jest jako dokonanie zaboru ubezpieczonego mienia w celu 

przywłaszczenia, niepozostawiające widocznych śladów, bez zniszczenia zabezpieczeń, 

(przy zachowaniu warunku zgłoszenia tej kradzieży policji), jak również niewyjaśnione 

zaginięcie.  

Za kradzież zwykłą uważa się również kradzież z włamaniem, w przypadku której 

Wykonawca odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na niespełnienie wymogów 

dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia mienia przed szkodą. 

Limit odpowiedzialności: 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie 

ubezpieczenia. 

21) Klauzula zalania przez nieszczelności 

Wykonawca pokryje szkody powstałe w wyniku deszczu (nie tylko nawalnego), gradu, 

śniegu lub lodu spowodowane niewłaściwym stanem technicznym dachu lub innych 

elementów budynku bądź brakiem lub niewłaściwym zabezpieczeniem otworów 

dachowych, okiennych lub drzwiowych – o ile obowiązek ich konserwacji lub 

zabezpieczenia należał do Zamawiającego – do limitu 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

W przypadku gdy obowiązek konserwacji lub zabezpieczenia nie należał do 

Zamawiającego, szkody pokrywane są do pełnych sum ubezpieczenia. 

22) Klauzula zwiększonych kosztów działalności (limit wspólny dla Elementu I i Elementu 

II) 

Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu poniesione w celu kontynuowania działalności 

dodatkowe wszelkie koszty związane z powstałą szkodą w mieniu. 

Pod pojęciem kosztów dodatkowych rozumie się wszelkie koszty, które nie występowały 

w ramach normalnej działalności Zamawiającego przed powstaniem szkody i do których 

powstania przyczyniła się, pośrednio lub bezpośrednio, przedmiotowa szkoda oraz koszty 

dodatkowe wynikające z różnicy pomiędzy kosztami danego rodzaju ponoszonymi w 

trakcie normalnego toku działalności Zamawiającego a kosztami tego samego rodzaju, 

które Zamawiający jest zmuszony ponosić po zaistnieniu szkody i do których wzrostu w 

sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniła się zaistniała szkoda. 

Ochrona obejmuje w szczególności: 

- koszty związane z wynajmem, koniecznością użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn, 
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urządzeń, zewnętrznego systemu komputerowego w przypadku awarii własnego; 

- koszty pracy dodatkowej (np. godziny nadliczbowe); 

- dodatkowe koszty transportu; 

 - koszty przeniesienia i adaptacji mienia do nowych pomieszczeń; 

 - koszty osobowe związane np. z odprawami dla pracowników i późniejszym ponownym ich 

zatrudnieniu; 

- straty finansowe poniesione przez Zamawiającego na skutek braku możliwości 

prowadzenia działalności; 

- koszty poinformowania kontrahentów o zmianach dotyczących prowadzonej działalności; 

- koszty nadzwyczajne, standardowo nie występujące w toku normalnej działalności.  

Limit odpowiedzialności: 2.000.000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Okres odszkodowawczy: 12 miesięcy. 

23) Klauzula terminu oględzin miejsca szkody 

W przypadku wystąpienia szkody Wykonawca przeprowadzi oględziny miejsca szkody 

oraz sporządzi protokół szkody w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody,  w 

przypadku braku oględzin w tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku zachowania 

niezmienności miejsca szkody. 

24) Klauzula notyfikowania zmian ryzyka 

Zwiększenie ryzyka, które nie jest pod kontrolą lub jest poza wiedzą Zamawiającego nie 

ma wpływu na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy. 

25) Klauzula zwrotu kosztów naprawy zabezpieczeń po nieskutecznej próbie włamania 

Wykonawca zrekompensuje koszty wszelkich szkód powstałych w zabezpieczeniach 

przeciwwłamaniowych oraz stałych elementach wyposażenia w wyniku nieskutecznej 

próby dokonania włamania. Limit dla tej klauzuli wynosi 40.000,00 PLN. 

26) Klauzula władz publicznych 

Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają objęte koszty dodatkowe związane 

z odtworzeniem uszkodzonego lub zniszczonego mienia, które Zamawiający będzie 

zobowiązany ponieść wyłącznie w wyniku konieczności wypełnienia formalnych zarządzeń 

wydanych przez odpowiednie organy władzy publicznej. 

Niezależnie od powyższych postanowień w żadnym przypadku Wykonawca nie będzie 

odpowiadał za koszty dodatkowe: 

- poniesione w związku z ubezpieczonym mieniem, które pozostało nieuszkodzone, z 

wyjątkiem jednakże fundamentów tej części budynków lub budowli, która uległa 

uszkodzeniu lub zniszczeniu; 

- które zostały naliczone w charakterze podatku lub innych opłat lub też w związku z 

wyceną majątku; 

- które zostały poniesione w konsekwencji jakiegokolwiek postanowienia wydanego przed 

dniem wydarzenia się szkody; 

- które Zamawiający został zobowiązany ponieść w charakterze kar administracyjnych. 

Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 100.000 PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

27) Klauzula przeoczenia 
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Jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Wykonawcy lub 

brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie 

takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania informacji nie będzie 

powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem 

niezwłocznego uzupełnienia danych. 

28) Klauzula ubezpieczenia ryzyka awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej 

obsługi maszyn, urządzeń 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje maszyny, urządzenia, aparaty od szkód 

mechanicznych spowodowanych: 

a) działaniem człowieka, 

b) wadami produkcyjnymi, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi. 

Za szkody spowodowane: 

a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 

uprawnionych do obsługi osób oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby 

trzecie, 

b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe w wyniku błędów w 

projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie 

wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 

c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody 

eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez 

zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, 

przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń: sterujących, zabezpieczających, 

sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia wynosi 200.000,00 

PLN. 

29) Klauzula automatycznego odtworzenia sum ubezpieczenia/limitów 

odpowiedzialności 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

W przypadku zapisu ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia przewidujących 

zmniejszenie sumy ubezpieczenia/limitu (np. na pierwsze ryzyko) po wypłacie 

odszkodowania Wykonawca przywróci automatycznie pierwotną sumę ubezpieczenia 

(doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. 

Zamawiający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki (dotyczy jedynie 

uzupełnienia limitów na pierwsze ryzyko), wynikającej z automatycznego pokrycia 

konsumpcji sumy ubezpieczenia po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentu 

potwierdzającego ochronę. Wysokość składki liczona będzie w systemie pro rata za każdy 

dzień ochrony pozostający do końca okresu ubezpieczenia widniejącego na polisie z 

zastosowaniem średniej arytmetycznej wartości stawek dla mienia wyrażonego w sumach 

stałych ustalonych w ofercie Wykonawcy dla ubezpieczenia mienia. Naliczenie składki 

dodatkowej nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego chęci przywrócenia limitu na 

pierwsze ryzyko do wysokości przed wypłatą odszkodowania. 

30) Klauzula następczych szkód majątkowych 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że jeżeli w związku z przerwą w dostawie lub 
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niewłaściwymi parametrami mediów (np. gazu, prądu, wody) wystąpi zdarzenie, które jest 

objęte ubezpieczeniem majątkowym, Wykonawca pokryje taką szkodę w całości. 

31) Klauzula odstąpienia od odtworzenia 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy 

uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca w takim wypadku nie ograniczy 

odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności.  

W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup 

bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. 

32) Klauzula odtworzenia mienia w innej lokalizacji 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 

Wykonawca zezwala, aby uszkodzone i/lub zniszczone mienie mogło być przywrócone do 

poprzedniego stanu w dowolnym miejscu na terenie RP, według uznania Zamawiającego 

oraz w sposób odpowiadający wymogom Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że wysokość 

odszkodowania nie przekroczy kwoty, którą Wykonawca zobowiązany byłby wypłacić, 

gdyby uszkodzone i/lub zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w 

dotychczasowej lokalizacji. 

33)  Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów w mediach 

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte dodatkowe koszty poniesione przez 

Zamawiającego, związane z ponadnormatywnym zużyciem mediów, a spowodowanym 

przez wystąpienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. 

Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia 50.000,00 na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

34) Klauzula katastrofy budowlanej 

Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej, 

przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu 

budowlanego lub jego części, a także elementów konstrukcyjnych, rusztowań, elementów 

formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów wraz ze zniszczeniem mienia 

znajdującego się w tym obiekcie oraz/lub znajdującego się w jego bezpośrednim 

sąsiedztwie.  

Za katastrofę budowlana nie uznaje się: 

1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy 

lub wymiany; 

2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 

3) awaria instalacji; 

4) nieposiadających protokołu odbioru końcowego robót, dokonanego przez organ 

nadzoru budowlanego; 

5) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem; 
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6) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w 

elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownej dokumentacji 

projektowo-technicznej i wymaganych zezwoleń.  

Limit odpowiedzialności: 36  969 664,05 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. 

35) Klauzula przesunięcia sum ubezpieczenia 

W przypadku, gdy sumy ubezpieczenia poszczególnych pozycji w deklaracjach 

przewyższają należące do tego wartości ubezpieczenia, nadwyżkowe udziały sum są 

rozdzielane na te pozycje, przy których po rozdziale przezornej sumy ubezpieczenia 

istnieje niedoubezpieczenie, lub przy których suma ubezpieczenia z powodu powstałych 

nakładów na zapobieżenie lub zmniejszenie szkody nie wystarcza. 

36) Klauzula wypłaty odszkodowania 

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że w ubezpieczeniu systemem sum stałych 

Zamawiający zadeklarował sumy ubezpieczenia mienia według wartości księgowej brutto. 

Ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone według wartości nowej odtworzeniowej 

mienia pod warunkiem, że wartość ta nie będzie większa niż 120% zadeklarowanej sumy 

ubezpieczenia. W takim przypadku odszkodowanie zostanie wypłacone według wartości 

księgowej brutto. 

37) Klauzula tańszej technologii  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Wykonawca wyraża zgodę, aby odtworzenie mienia na życzenie Zamawiającego 

dokonane było w oparciu o tańszą technologię oraz materiały. 

38) Klauzula odkupienia urządzeń  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Jeżeli urządzenie, które uległo szkodzie nie można odkupić ze względu na zakończenie 

jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o 

najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie większej jednak niż suma 

ubezpieczenia. Powyższe nie będzie traktowane jako modernizacja. 

39) Klauzula szkód do regresu:  

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku, wszystkich  szkód, 

które będą likwidowane w ramach poszczególnych umów ubezpieczeniowych, dla 

każdego z rodzajów ryzyk, a jednocześnie zostaną spowodowane przez zidentyfikowane 

osoby trzecie, Wykonawca nie będzie stosował żadnej franszyzy integralnej/redukcyjnej 

bądź jakiegokolwiek udziału własnego przy - wypłacie odszkodowania z danej umowy 

ubezpieczenia. Jednocześnie każdy przeprowadzony przez Wykonawcę skuteczny regres 

wypłaconej kwoty odszkodowania względem sprawcy szkody, nie będzie obciążał 

szkodowości Zamawiającego. 

40) Klauzula objęcia ochroną szkód powstałych w okresie gwarancyjnym: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Wykonawca nie będzie 

odpowiedzialny za szkody, za które odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba trzecia: 

dostawca, producent lub wykonawca usługi/mienia, chyba że osoba ta kwestionuje 
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obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę lub nie posiada 

wystarczających środków na pokrycie takiej szkody. W takiej sytuacji Wykonawca wypłaci 

Zamawiającemu odszkodowanie, a prawo do roszczeń regresowych wobec sprawcy 

szkody przechodzi na Wykonawcę. 

41)  Klauzula likwidatora szkód 

Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że w przypadku gdy Wykonawca chce 

powierzyć likwidację szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany jest uprzednio 

do uzyskania za pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie dotrzyma powyższych postanowień Zamawiający powoła na koszt 

Wykonawcy eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 

42) Klauzula skażenia i zanieczyszczenia 

W granicach łącznej sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności objęte są szkody w 

ubezpieczonych rzeczach, powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia w związku z 

wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność odszkodowawczą. 

43) Klauzula ryzyka sprzeniewierzenia i/lub przywłaszczenia 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, które wyczerpują znamiona czynu 

określonego w art. 284 kodeksu karnego (sprzeniewierzenie i/lub przywłaszczenie). 

Limit odpowiedzialności: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

44) Klauzula interpretacji: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że wszystkie postanowienia i klauzule 

zawarte w niniejszym OPZ, zmieniające treść OWU, będą miały zastosowanie wyłącznie w 

zakresie, w jakim zmieniają postanowienia tych OWU - na korzyść Zamawiającego (w tym 

dotyczy to także limitów odpowiedzialności). Jednocześnie postanawia się, że wszystkie 

zapisy OWU, którą będą budziły wątpliwości, będą nieprecyzyjne lub niejasne, na 

jakimkolwiek etapie trwania umowy ubezpieczenia, to we wszystkich takich przypadkach, 

będą one interpretowane na korzyść Zamawiającego. 

 

45) Klauzula zastosowania limitów i franszyz redukcyjnych: 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma 

zastosowanie więcej niż jeden podlimit w ramach ustalonych klauzul i rozszerzeń, za 

kwotę takiego limitu - uznaje się najwyższy z nich. Je żeli do danego roszczenia lub szkody 

ma zastosowanie więcej niż jedna franszyza redukcyjna, za kwotę franszyzy uznaje się 

niższą z nich. 

 

46) Klauzula początku biegu umowy ubezpieczenia: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że okres odpowiedzialności 

Wykonawcy rozpoczyna się od daty uzgodnionej w niniejszym Programie Ubezpieczenia, 

Umowie oraz dokumentach, potwierdzających zawarcie ubezpieczenia, także w 

przypadku, gdy składka będzie płacona w późniejszym, uzgodnionym terminie. 

 

47) Klauzula definicji wartości księgowej brutto (początkową): 



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

16 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przez pojęcie wartości księgowej 

brutto, wskazanej dla ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć i uznawać do wypłaty 

wartość początkową mienia (z VAT lub z częścią VAT – zależnie od dokonywanych odliczeń 

lub bez VAT- jeśli Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i w całości odlicza VAT), z 

uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa, bez potrącenia zużycia 

technicznego czy amortyzacji. Tym samym Wykonawca uznaję tak przyjętą wartość 

wskazaną do ubezpieczenia w tym w dokumentach w ubezpieczenia i nie zastosuje zasady 

proporcji. 

 

48) Klauzula definicji wartości odtworzeniowej (nowej): 

(w odniesieniu do mienia ubezpieczanego w tej wartości innego niż nieruchomości) 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przez pojęcie wartości 

odtworzeniowej ustalonej dla ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć i uznawać do 

wypłaty odszkodowania koszty, jakie zostaną poniesione w celu przywrócenia mienia do 

stanu nowego, lecz nieulepszonego tj.: 

- wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy, naprawy lub wytworzenia nowego 

przedmiotu, tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych 

parametrach, w tym parametrach eksploatacyjnych oraz przy zachowaniu wymiarów, 

konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody/zdarzenia, powiększona o 

koszty transportu, demontażu i montażu, cła, bez potrącenia zużycia technicznego. 

 

Fakultatywne 

warunki 

ubezpieczenia 

1) Podniesienie limitu w klauzuli strajków, zamieszek i niepokojów społecznych oraz 

ryzyka terroryzmu (limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) do poziomu 

30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

2) Podniesienie limitu w klauzuli ubezpieczenia ryzyka awarii, uszkodzeń wewnętrznych 

oraz niefachowej obsługi maszyn, urządzeń do poziomu 300.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Postanowienia 

i informacje 

dodatkowe 

• Jeżeli treść OWU wyklucza bądź ogranicza ubezpieczenie ryzyka powodzi, w tym także w 

odniesieniu do mienia znajdującego się na terenie, gdzie występowała powódź lub na 

obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią, to zapisy te nie mają zastosowania, 

• W przypadku limitów ustanowionych w systemie na pierwsze ryzyko nie będzie miała 

zastosowania proporcjonalna redukcja wypłaty odszkodowania,  

• Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT. Wypłata odszkodowania 

nastąpi z uwzględnieniem podatku VAT, 

• Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie nienależące do Zamawiającego, za 

które ponosi on odpowiedzialność na podstawie odrębnych przepisów, umów, zleceń o ile 

wartość mienia została ujęta w sumie ubezpieczenia, 

• Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie należące do Zamawiającego, 

użytkowane przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, 

użyczenia bądź innych tytułów prawnych o ile wartość mienia została ujęta w sumie 

ubezpieczenia, 

• Ochrona ubezpieczeniowa Element I – Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich Ryzyk, 

obejmuje również mienie przechowywane, używane ze względu na swoją specyfikę na 

zewnątrz budynków i budowli, 



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

17 

• Sumy ubezpieczenia, stan na 2020-06-17, zostaną zaktualizowane w dniu związania 

umową ubezpieczenia. 

• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie także podczas jego konserwacji, naprawy, 

utrzymania technicznego, mienie podczas składowania tymczasowego oraz mienie 

wyłączone z eksploatacji itp.; 

• Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie wg. wartości odtworzeniowej bez względu 

na jego wiek, stopień zużycia technicznego czy stopień umorzenia, 

• Wykonawca, w ramach sum ubezpieczenia obejmuje koszty naprawy zabezpieczeń 

przeciw kradzieżowych oraz przeciwwłamaniowych, również szkód powstałych wskutek 

nieskutecznej próby włamania; 

• W razie wystąpienia szkody Zamawiający będzie zobowiązany udokumentować: w 

przypadku wszystkich składników mienia objętych niniejszym postępowaniem - fakt 

posiadania i przejęcia mienia na swój stan oraz kwot, jakie zostały dla tych pozycji 

przyjęte wg wartości ubezpieczenia określonych w niniejszym Programie Ubezpieczenia, 

bez względu na to, kiedy przyjął je na jakiekolwiek, swoje ryzyko; dopuszczona jest 

forma oświadczenia Zamawiającego o powyższym jak również faktura, umowa najmu 

itp. (obowiązuje zasada odpowiedzialności do limitu na pierwsze ryzyko tam gdzie 

obowiązują limity zaś w przypadku sum stałych – okres informowania o ryzyku przejęcia  

- zgodnie z klauzulą automatycznego doubezpieczenia),  

• Limity odpowiedzialności Wykonawcy określone w klauzulach dodatkowych ustalone są 

odrębnie dla każdego elementu, chyba że w treści klauzuli zawarty jest zapis o limicie 

wspólnym dla Elementu I i II. 

 

ELEMENT II – UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

Przedmiot ubezpieczenia System ubezpieczenia/ 

Baza wyceny mienia 

Suma 

ubezpieczenia 

z VAT (PLN) 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny (w tym np. komputery, 

drukarki, monitory, rzutniki, serwery, kopiarki, sprzęt 

telekomunikacyjny, sprzęt audio- video, faxy, skanery)  

Sumy stałe/wartość 

nowoodtworzeniowa 
92 869 903,27 

Sprzęt elektroniczny przenośny (w tym np.: komputery, 

drukarki, telefony komórkowe, aparaty)  

Sumy stałe/wartość 

nowoodtworzeniowa 3 005 673,65 

 

Zakres 

ubezpieczenia 

Wszystkie ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzętu elektronicznego (niezależnie od 

wieku mienia), w tym m.in.: 

- ogień niezależnie od źródła pochodzenia, jak też przy-palenie osmalenie (niezależnie od 

tego czy ogień wy-stąpił czy też nie), wybuch, bezpośrednie i pośrednie uderzenie pioruna 

(w tym również w urządzenia i instalacje), upadek statku powietrznego lub innego obiektu 

latającego (w tym jego części, ładunku, lub paliwa itp.), działanie ognia, dym, sadza, 

osmolenie, przypalenie, eksplozja, implozja, uderzenie pojazdu lub przewożonego przez 

pojazd ładunku w mienie zgłoszone do ubezpieczenia bez względu kto jest posiadaczem 
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lub kierującym pojzdem, wiatr, huragan (rozumiany jako wiatr o prędkości nie mniejszej 

niż 13 m/sek) (<ograniczenie to ma zastosowanie, o ile w OWU Wykonawcy istnieje 

ograniczenie w tym zakresie>), deszcz nawalny, powódź, grad, lawina, działanie ciężaru 

śniegu, szadź, zapadanie i osuwanie się ziemi, trzęsienie ziemi; upadek/uderzenie rzeczy; 

- zalanie cieczą, działanie wody, zalanie cieczą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 

technologicznych, gaśniczych, działanie innych czynników takich jak: burzy, sztormu, 

podniesienie się poziomu wód podziemnych, mrozu, śniegu, deszczu, wilgoci, pary wodnej 

i cieczy w innej postaci. Również ochroną objęte są zalania przez nieszczelności bądź 

nieodpowiednio zabezpieczone otwory dachowe, okienne, drzwiowe, niewłaściwy stan 

techniczny dachu lub innych elementów budynku; 

- działanie człowieka, takie jak np.: niewłaściwa obsługa, nieostrożność, zaniedbanie, 

upuszczenie, błędna obsługa, nieumyślne lub celowe uszkodzenie bądź zniszczenie przez 

osoby trzecie, brak kwalifikacji, błąd operatora, kradzież z włamaniem, dewastacja, 

wandalizm, rabunek; 

- upadek, szkody spowodowane przez uszkodzony bądź źle funkcjonujący system 

klimatyzacyjny; 

- wady produkcyjne i przyczyny technologiczne, błędy konstrukcyjne, a także szkody, za 

które odpowiedzialny jest producent/sprzedawca, dostawca albo importer, o ile nie 

odpowiada za daną szkodę albo kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za 

powstałą szkodę lub nie posiada wystarczających środków na jej pokrycie; 

- wszelkie przepięcia, niezachowanie parametrów prądu, zbyt wysokie lub zbyt niskie 

napięcie lub natężenie w sieci instalacji elektrycznej, zanik prądu, brak, ograniczenie lub 

przerwa w dostawie prądu (bez względu na przyczynę), zwarcie, uszkodzenie izolacji, itp.; 

- szkody na skutek przeprowadzenia akcji gaśniczej, ratowniczej również w sytuacji gdy 

zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie wystąpiło, a interwencja była konieczna; 

- szkody powstałe z innych przyczyn niż wymienione powyżej, inne ryzyka nienazwane 

(ubezpieczenie sprzętu elektronicznego all risks). 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również: 

- szkody powstałe podczas tymczasowego magazynowania oraz w czasie tymczasowego 

wyłączenia z użytkowania; 

- szkody w sprzęcie, który nie został jeszcze zainstalowany i nie został jeszcze przygotowany 

do eksploatacji (np. jest jeszcze zapakowany); 

- szkody w trakcie montażu, demontażu i rozruchu próbnego, testów; 

- zwiększone koszty działalności. 

 

Okres ubezpieczenia: Od 23 września 2020 r. do 22 września 2021 r. 

Miejsce ubezpieczenia Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego stacjonarnego: 

Wszystkie obecne oraz przyszłe miejsca prowadzenia działalności oraz lokalizacje, w 

których znajduje się mienie Zamawiającego, w szczególności: 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa (główna lokalizacja) 

ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa,  

ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, 

ul. Kolejowa 191, 05-092 Łomianki 
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ul. Kossutha 13, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w 

Katowicach 

Dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego: cały świat.  

Podlimit dla ryzyka 

kradzieży zwykłej 

30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie ubezpieczenia 

Limit wspólny dla Elementu I i dla Elementu II 

Składka Składka płacona będzie jednorazowo, przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej polisy. 

Rozliczenie składki Składka naliczana od wartości sumy ubezpieczenia, dla każdego 12-miesięcznego 

okresu polisowego. 

W ciągu dwóch miesięcy, po zakończeniu każdego rocznego okresu ubezpieczenia, na 

podstawie deklaracji o zmianie wartości mienia, według wzoru: 

przyrost wartości mienia x stawka roczna 

2 

Jednocześnie w przypadku zmniejszenia wartości ubezpieczanego mienia 

Zamawiającemu będzie przysługiwał zwrot składki bądź zaliczenie jej w poczet składki 

należnej Wykonawcy. Należny zwrot składki obliczany będzie zgodnie z poniższym 

wzorem:  

spadek wartości mienia x stawka roczna 

2 

W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia przyrost lub spadek wartości mienia będzie 

mniejszy lub równy 20% w odniesieniu do łącznej wartości mienia (sumy stałe) 

zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach sum stałych rozliczenie składki nie będzie 

miało zastosowania, a w przypadku przekroczenia limitu niepodlegającego rozliczeniu 

wysokość składki rozliczeniowej będzie liczona od nadwyżki wzrostu wartości mienia 

ponad 20%. 

Franszyza redukcyjna zniesiona 

Franszyza integralna zniesiona 

Udział własny zniesiony 

Klauzule dodatkowe  1)  Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia oraz nowych 

miejsc ubezpieczenia 

Uwaga: dotyczy mienia ubezpieczanego w systemie sum stałych, mienie ubezpieczone 

w systemie pierwszego ryzyka pozostaje objęte ochroną, zgodnie  z OPZ niezależnie 

od momentu przejścia na Zamawiającego takiego ryzyka, zaś granicą jego 

odpowiedzialności jest kwota limitu na pierwsze ryzyko wskazanego dla danego 

rodzaju mienia, na roczny okres obowiązywania umowy): 

Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że automatycznemu 

doubezpieczeniu (automatycznej ochronie udzielonej przez Wykonawcę) podlega 

mienie zakupione, wynajęte, dzierżawione lub użytkowane na podstawie dowolnej 

umowy cywilnoprawnej bądź aktu prawnego albo innego tytułu, jak też m.in. 

wybudowane lub zakończone a będące na ryzyku Zamawiającego, przejęte w 

użytkowanie, zarząd (trwały lub tymczasowy) bądź odebrane (w tym m.in. w drodze 

zakupów, zwiększeń, przejęć na gruncie postanowień statutowych lub ustawowych, 

jak też na mocy przepisów bądź jakichkolwiek umów, na podstawie których działa 
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Zamawiający, a także wskutek: np.: zmian wartości lub modernizacji, dokonania 

wyceny lub poniesienia inwestycji/ nakładów itp.) z chwilą jego fizycznego lub 

faktycznego wprowadzenia/przejęcia na stan przez Zamawiającego, cokolwiek 

zafunkcjonuje pierwsze, w trakcie trwania Generalnej Umowy Ubezpieczenia 

(oznacza to także, że ochrona trwa również w czasie: od chwili fizycznego/faktycznego 

otrzymania mienia przez Zamawiającego do czasu wpisania go do stosownych ksiąg, 

a także w sytuacji, w której zwiększenie mienia rozumiane jw. nastąpi z chwilą 

przejścia ryzyka Zamawiającego związane z tym mieniem), bez konieczności zgłaszania 

tych okoliczności lub zmian do Wykonawcy i bez obowiązku wystawiania 

dodatkowych dokumentów ubezpieczeniowych (dokumentów potwierdzających 

zawarcie ubezpieczenia) przez Wykonawcę, w jakimkolwiek momencie. Ewentualne 

potwierdzenie powyższych faktów przez Wykonawcy nastąpi na wyraźne życzenie 

Zamawiającego gdy będzie to potrzebne, np. w razie wysunięcia takiego żądania przez 

osobę trzecią, niemniej nie będzie to miało wpływu na ochronę świadczoną przez 

Wykonawcę z góry.  

Automatyczną ochroną objęty jest wzrost wartości mienia do łącznej wartości 

10.000.000 PLN, po przekroczeniu którego objęcie ochroną wymaga akceptacji 

Wykonawcy. 

2) Klauzula Reprezentantów 

Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach 

ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie 

odpowiedzialności Wykonawcy odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma 

zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora Centrum.  

Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub 

rażącym niedbalstwem innych osób niż Dyrektora Centrum.  

3) Klauzula ubezpieczenia kradzieży sprzętu elektronicznego zainstalowanego 

na zewnątrz budynków i budowli 

Niniejszym zostaje potwierdzone, iż Wykonawca obejmuje ochroną kradzież mienia 

zainstalowanego na zewnątrz budynków, budowli takiego jak, np. : kamery 

przemysłowe, elementy systemu alarmowego. Odpowiedzialność do sumy 

ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia. 

4) Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników 

Nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przeciwko osobom fizycznym 

zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło, powołania, wyboru itp. Ponadto nie przechodzą na Wykonawcę 

roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą 

wyłącznie na rzecz Zamawiający.  

Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

5) Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie 

Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia 

pozostałości po szkodzie łącznie z kosztami rozbiórki, demontażu, ponownego 

montażu, transportu, utylizacji części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i 

odgruzowywania, czyszczenia z pyłów i osadów z limitem 30% wartości szkody, limit 

ponad sumę ubezpieczenia oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia.  

6) Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu 
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Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru, wybuchu, eksplozji, samozapłonu, 

przepięcia elektrycznego oraz na skutek pośredniego i bezpośredniego uderzenia 

pioruna wchodzą w zakres ochrony do pełnych sum ubezpieczenia.  

7) Klauzula Leeway 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody ewentualna 

proporcjonalna wypłata odszkodowania będzie stosowana tylko w przypadku 

mienia, którego wartość w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 130% 

sumy ubezpieczenia danego przedmiotu ubezpieczenia. 

8) Klauzula przemieszczenia 

Przemieszczanie mienia objętego ubezpieczeniem w ramach zgłaszanych do 

ubezpieczenia lokalizacji w żadnym stopniu nie ogranicza ochrony ubezpieczeniowej 

gwarantowanej na mocy i według warunków niniejszej umowy.  

9) Klauzula transportowa 

Jednocześnie zostaje potwierdzone, iż mienie objęte jest ochroną także w trakcie 

transportu (m. in. lecz nie wyłącznie między lokalizacjami, do i z miejsca wykonania 

naprawy, montażu, demontażu, obróbki, czyszczenia lub innych czynności): z 

uwzględnieniem m.in. ryzyka wypadku środka transportu wraz z ładunkiem, 

kradzieży środka transportu wraz z ładunkiem oraz szkód w trakcie załadunku, 

rozładunku i przeładunku.  

Powyższa klauzula ma zastosowanie zarówno dla transportów własnych jak i 

zleconych, wykonywanych na terytorium RP. W przypadku transportów zleconych 

ma zastosowanie prawo regresu do przewoźnika. Roczny limit dla tego ryzyka wynosi 

2.000.000,00 PLN na jeden środek transportu na każdy transport. Przy czym szkody 

powstałe w trakcie przemieszczania/ przenoszenia/ transportu 

wewnątrzzakładowego objęte są ochroną do pełnych sum ubezpieczenia. 

10) Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych 

Zostaje potwierdzone, iż prowadzenie prac budowlanych, remontowych, 

modernizacyjnych, montażowych itp. nie powoduje ograniczenia ochrony 

ubezpieczeniowej wynikającej z umowy ubezpieczenia, ani nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w mieniu istniejącym/ otaczającym 

powstałe w związku z prowadzeniem tych prac, pod warunkiem, że prace te nie wiążą 

się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku (bez względu na fakt czy są to prace 

wymagające czy też nie wymagające pozwolenia na budowę w myśl przepisów prawa 

budowlanego i bez względu na to, kto będzie je wykonywał).  

 

11) Klauzula strajków, zamieszek i niepokojów społecznych oraz ryzyka 

terroryzmu (limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) 

Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach 

ubezpieczenia, zakres ochrony zostaje rozszerzony o zdarzenia powstałe w 

następstwie aktów terroryzmu, sabotażu, zamieszek, strajków i niepokojów 

społecznych. Roczny limit odpowiedzialności Wykonawcy z tego tytułu wynosi 

równowartość 10.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

12) Klauzula kosztów dodatkowych 
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Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte, do 

maksymalnej wysokości ponad sumę ubezpieczenia 100.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia, wynagrodzenia będące konsekwencją zdarzenia szkodowego 

należne rzeczoznawcom, ekspertom, które to wynagrodzenia ubezpieczający 

zobowiązany jest ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia 

uszkodzonego w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego. 

13) Klauzula istniejących systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

przeciwprzepięciowych i przeciwkradzieżowych: 

Wykonawca uznaje istniejące systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych, 

przeciwprzepięciowych i przeciwkradzieżowych za wystarczające i w przypadku 

szkody istniejące zabezpieczenia będą uznane za wystarczające. Dotyczy to również 

lokalizacji, w których rozpoczęto działalność po zawarciu umowy ubezpieczenia. 

14) Klauzula wykazu sprzętu elektronicznego 

Zamawiający nie ma obowiązku dostarczenia Wykonawcy wykazu ubezpieczonego 

sprzętu elektronicznego, również w toku likwidacji szkody, co w żadnym stopniu nie 

ogranicza udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. 

15) Klauzula rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej 

Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy 

ubezpieczenia lub wskazanego w dokumencie ubezpieczenia jako początek ochrony 

ubezpieczeniowej, a nie od dnia następującego po zapłacie składki. 

16) Klauzula prewencyjna 

W przypadku wystąpienia zdarzenia losowego objętego ochroną, Wykonawca 

zwraca poniesione przez Zamawiającego koszty wynikłe z zastosowania dostępnych 

ubezpieczonemu środków w celu ratowania zagrożonego przedmiotu 

ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zwiększenia jej rozmiarów, w tym 

koszty akcji ratowniczej (gaszenia, ewakuacji itp.), w ponad sumę ubezpieczenia 

(ewentualnie dotyczącej danej lokalizacji), jeżeli środki te były celowe, chociażby 

okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane, nawet jeżeli nie wystąpiła 

szkoda w ubezpieczonym mieniu. 

17) Klauzula składowania 

W przypadku szkód powstałych wskutek zalania mienia Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność także za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. 

Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w 

pomieszczeniach położonych na poziomie lub poniżej poziomu gruntu. 

18) Klauzula kradzieży zwykłej (limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) 

Kradzież zwykła rozumiana jest jako dokonanie zaboru ubezpieczonego mienia w 

celu przywłaszczenia, niepozostawiające widocznych śladów, bez zniszczenia 

zabezpieczeń, (przy zachowaniu warunku zgłoszenia tej kradzieży policji), jak również 

niewyjaśnione zaginięcie. Za kradzież zwykłą uważa się również kradzież z 

włamaniem, w przypadku której Wykonawca odmówił wypłaty odszkodowania 

z uwagi na niespełnienie wymogów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia 

mienia przed szkodą. 

Limit odpowiedzialności: 30.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie 

ubezpieczenia. 

19) Klauzula zwiększonych kosztów działalności (limit wspólny dla Elementu I i 

Elementu II) 
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Wykonawca pokrywa do ustalonego limitu poniesione w celu kontynuowania 

działalności dodatkowe wszelkie koszty związane z powstałą szkodą w mieniu. 

Pod pojęciem kosztów dodatkowych rozumie się wszelkie koszty, które nie 

występowały w ramach normalnej działalności Zamawiającego przed powstaniem 

szkody i do których powstania przyczyniła się, pośrednio lub bezpośrednio, 

przedmiotowa szkoda oraz koszty dodatkowe wynikające z różnicy pomiędzy 

kosztami danego rodzaju ponoszonymi w trakcie normalnego toku działalności 

Zamawiającego a kosztami tego samego rodzaju, które Zamawiający jest zmuszony 

ponosić po zaistnieniu szkody i do których wzrostu w sposób pośredni lub 

bezpośredni przyczyniła się zaistniała szkoda 

Ochrona obejmuje w szczególności: 

- koszty związane z wynajmem, koniecznością użytkowania obcych pomieszczeń, 

maszyn, urządzeń, zewnętrznego systemu komputerowego w przypadku awarii 

własnego; 

- koszty pracy dodatkowej (np. godziny nadliczbowe), dodatkowi pracownicy; 

- wdrażanie nowych procedur; 

- dodatkowe koszty transportu; 

- koszty przeniesienia i adaptacji mienia do nowych pomieszczeń. 

O ile ma zastosowanie w OWU, znosi się wyłączenie, w przypadku jeżeli szkoda w 

sprzęcie elektronicznym będąca przyczyną poniesienia kosztów dodatkowych jest 

wynikiem: 

1) kradzieży z włamaniem, rabunku lub aktów wandalizmu, 

2) działania powodzi, huraganu, deszczu nawalnego, 

3) trzęsienia ziemi, lawiny, zapadnięcia się ziemi lub wybuchu, wulkanu 

Limit odpowiedzialności: 2.000.000,00 PLN w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Okres odszkodowawczy: 12 miesięcy 

20) Klauzula terminu oględzin miejsca szkody 

W przypadku wystąpienia szkody Wykonawca przeprowadzi oględziny miejsca 

szkody oraz sporządzi protokół szkody w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody, 

w przypadku braku oględzin w tym terminie Zamawiający nie ma obowiązku 

zachowania niezmienności miejsca szkody 

21) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego zakupionego w promocji 

Przyjęta suma ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego (w tym telefonów 

komórkowych, tabletów, modemów, etc.), stanowi wartość nową odtworzeniową i 

w przypadku szkody odpowiedzialność będzie do tej wartości, nawet jeżeli mienie to 

zostało zakupione w promocji. 

22) Klauzula notyfikowania zmian ryzyka 

Zwiększenie ryzyka, które nie jest pod kontrolą lub jest poza wiedzą Zamawiającego 

nie ma wpływu na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy. 

23) Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty 

włączenia do planowanej eksploatacji 
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Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie 

elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do 

eksploatacji pod warunkiem, że sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w 

oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych oraz termin 

magazynowania i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. 

24) Klauzula tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji 

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia 

sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany 

pozostaje chwilowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany. Przez termin 

„tymczasowo” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy. 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach 

handlowych, najmu lub leasingu. 

25) Klauzula rozruchu próbnego i testów 

Niniejszym strony ustalają, iż do zakresu ubezpieczenia włączony zostaje okres 

rozruchu próbnego i testów sprzętu elektronicznego. 

26) Klauzula automatycznego odtworzenia sum ubezpieczenia/limitów 

odpowiedzialności 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 

W przypadku zapisu ogólnych (szczególnych) warunków ubezpieczenia 

przewidujących zmniejszenie sumy ubezpieczenia/limitu (np. na pierwsze ryzyko) po 

wypłacie odszkodowania Wykonawca przywróci automatycznie pierwotną sumę 

ubezpieczenia (doubezpieczenie) po wypłacie odszkodowań. 

Zamawiający będzie zobowiązany do dopłaty stosownej składki (dotyczy jedynie 

limitów na pierwsze ryzyko), wynikającej z automatycznego pokrycia konsumpcji 

sumy ubezpieczenia po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego 

ochronę. Wysokość składki liczona będzie w systemie pro rata za każdy dzień ochrony 

pozostający do końca kresu ubezpieczenia widniejącego na polisie z zastosowaniem 

średniej arytmetycznej wartości stawek dla mienia wyrażonego w sumach stałych 

ustalonych w ofercie Wykonawcy dla ubezpieczenia mienia. Naliczenie składki 

dodatkowej nastąpi po akceptacji przez Zamawiającego chęci przywrócenia limitu na 

pierwsze ryzyko do wysokości przed wypłatą odszkodowania. 

27) Ubezpieczenie nośników obrazu w urządzeniach fotokopiujących 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody powstałe w nośnikach obrazu (np. bębnach 

selenowych, bębnach OPC) w urządzeniach fotokopiujących. 

28)  Klauzula przeoczenia 

Jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Wykonawcy lub 

brokerowi istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie 

takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania informacji nie będzie 

powodem odmowy wypłaty odszkodowania ani jego redukcji, pod warunkiem 

niezwłocznego uzupełnienia danych. 

29)  Klauzula odstąpienia od odtworzenia 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 
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Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź 

odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia zastrzegając sobie prawo do 

zatrzymania uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca w takim wypadku 

nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności.  

W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, 

zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia. 

30)  Klauzula 201 – transport nośników danych 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień 

umowy ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody w danych powstałe podczas ich transportu, 

również jeżeli celem transportu nie jest przechowywanie danych w innym miejscu. 

Zamawiający  zobowiązany jest do stosowania zalecanych przez producenta 

odpowiednich środków transportu oraz odpowiedniego zapakowania 

ubezpieczonych przedmiotów. 

31)  Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich odpowiedników 

Nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przeciwko osobom fizycznym 

zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, 

umowy o dzieło, itp. Ponadto nie przechodzą na Wykonawcę roszczenia przeciwko 

osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz 

Zamawiającego. Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził 

szkodę umyślnie. 

32) Klauzula odstąpienia od odtworzenia 

Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź 

odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a Wykonawca w takim wypadku 

nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności.  

W takim wypadku odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, 

zakup bądź odbudowa mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.  

33) Klauzula skażenia i zanieczyszczenia 

W granicach łącznej sumy ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności objęte są 

szkody w ubezpieczonych rzeczach, powstałe wskutek skażenia lub zanieczyszczenia 

w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą. 

34) Klauzula kosztów dodatkowych dla przywrócenia stanu mienia sprzed 

szkody 

Wykonawca pokryje dodatkowe koszty wynikające z braku części zamiennych lub 

innych materiałów potrzebnych do przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, w 

tym również prowizorycznych napraw oraz dodatkowych kosztów wynikających ze 

zmiany przedmiotu ubezpieczenia z uwagi na ww. przesłanki. 

Limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia: 500.000,00 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. (Limit łączny dla Elementu I i II) 

35) Klauzula szkód do regresu:  

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że w przypadku, wszystkich  szkód, 

które będą likwidowane w ramach poszczególnych umów ubezpieczeniowych, dla 
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każdego z rodzajów ryzyk, a jednocześnie zostaną spowodowane przez zidentyfikowane 

osoby trzecie, Wykonawca nie będzie stosował żadnej franszyzy 

integralnej/redukcyjnej bądź jakiegokolwiek udziału własnego przy - wypłacie 

odszkodowania z danej umowy ubezpieczenia. Jednocześnie każdy przeprowadzony 

przez Wykonawcę skuteczny regres wypłaconej kwoty odszkodowania względem 

sprawcy szkody, nie będzie obciążał szkodowości Zamawiającego. 

36) Klauzula objęcia ochroną szkód powstałych w okresie gwarancyjnym: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Wykonawca nie będzie 

odpowiedzialny za szkody, za które odpowiedzialna jest zidentyfikowana osoba 

trzecia: dostawca, producent lub wykonawca usługi/mienia, chyba że osoba ta 

kwestionuje obowiązek poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę lub nie 

posiada wystarczających środków na pokrycie takiej szkody. W takiej sytuacji 

Wykonawca wypłaci Zamawiającemu odszkodowanie, a prawo do roszczeń 

regresowych wobec sprawcy szkody przechodzi na Wykonawcę. 

37) Klauzula likwidatora szkód 

Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że w przypadku gdy Wykonawca chce 

powierzyć likwidację szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany jest 

uprzednio do uzyskania za pośrednictwem brokera zgody ubezpieczonego. W 

przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma powyższych postanowień Zamawiający 

powoła na koszt Wykonawcy eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 

38) Klauzula tańszej technologii  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że: 

Wykonawca wyraża zgodę, aby odtworzenie mienia na życzenie Zamawiającego 

dokonane było w oparciu o tańszą technologię oraz materiały. 

39) Klauzula odkupienia urządzeń  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia strony uzgodniły, że: 

Jeżeli urządzenie, które uległo szkodzie nie można odkupić ze względu na zakończenie 

jego produkcji, odszkodowanie wypłacane będzie w wysokości ceny urządzenia o 

najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, nie większej jednak niż suma 

ubezpieczenia. Powyższe nie będzie traktowane jako modernizacja. 

 

40) Klauzula następczych szkód majątkowych 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy 

ubezpieczenia, strony uzgodniły, że jeżeli w związku z przerwą w dostawie lub 

niewłaściwymi parametrami mediów (np. gazu, prądu, wody) wystąpi zdarzenie, 

które jest objęte ubezpieczeniem majątkowym, Wykonawca pokryje taką szkodę w 

całości. 

 

41) Klauzula przesunięcia sum ubezpieczenia 

W przypadku, gdy sumy ubezpieczenia poszczególnych pozycji w deklaracjach 

przewyższają należące do tego wartości ubezpieczenia, nadwyżkowe udziały sum są 

rozdzielane na te pozycje, przy których po rozdziale przezornej sumy ubezpieczenia 
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istnieje niedoubezpieczenie, lub przy których suma ubezpieczenia z powodu 

powstałych nakładów na zapobieżenie lub zmniejszenie szkody nie wystarcza. 

42) Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów w mediach 

Ochroną ubezpieczeniową zostaną objęte dodatkowe koszty poniesione przez 

Zamawiającego, związane z ponadnormatywnym zużyciem mediów, a spowodowanym 

przez wystąpienie szkody objętej ochroną ubezpieczeniową. 

Dodatkowy limit odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia 50.000,00 na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

43) Klauzula ryzyka sprzeniewierzenia i/lub przywłaszczenia 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, które wyczerpują znamiona czynu 

określonego w art. 284 ko-deksu karnego (sprzeniewierzenie i/lub przywłaszczenie). 

Limit odpowiedzialności: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia. 

 

44) Klauzula interpretacji: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że wszystkie postanowienia i 

klauzule zawarte w niniejszym OPZ, zmieniające treść OWU, będą miały zastosowanie 

wyłącznie w zakresie, w jakim zmieniają postanowienia tych OWU - na korzyść 

Zamawiającego (w tym dotyczy to także limitów odpowiedzialności). Jednocześnie 

postanawia się, że wszystkie zapisy OWU, którą będą budziły wątpliwości, będą 

nieprecyzyjne lub niejasne, na jakimkolwiek etapie trwania umowy ubezpieczenia, to 

we wszystkich takich przypadkach, będą one interpretowane na korzyść 

Zamawiającego. 

 

45) Klauzula zastosowania limitów i franszyz redukcyjnych: 

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma 

zastosowanie więcej niż jeden podlimit w ramach ustalonych klauzul i rozszerzeń, za 

kwotę takiego limitu - uznaje się najwyższy z nich. Je żeli do danego roszczenia lub 

szkody ma zastosowanie więcej niż jedna franszyza redukcyjna, za kwotę franszyzy 

uznaje się niższą z nich. 

 

46) Klauzula początku biegu umowy ubezpieczenia: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, Strony uzgodniły, że okres odpowiedzialności 

Wykonawcy rozpoczyna się od daty uzgodnionej w niniejszym Programie 

Ubezpieczenia, Umowie oraz dokumentach, potwierdzających zawarcie ubezpieczenia, 

także w przypadku, gdy składka będzie płacona w późniejszym, uzgodnionym terminie. 

 

47) Klauzula definicji wartości odtworzeniowej (nowej): 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że przez pojęcie wartości 

odtworzeniowej ustalonej dla ubezpieczonego mienia, będzie się rozumieć i uznawać 

do wypłaty odszkodowania koszty, jakie zostaną poniesione w celu przywrócenia 

mienia do stanu nowego, lecz nieulepszonego tj.: 

- wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy, naprawy lub wytworzenia 

nowego przedmiotu, tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej 



 

 

ul. Stanisława Dubois 5A | 00-184 Warszawa 

 tel.: +48 22 597-09-27 | fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl | www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

NIP: 5251575309 | REGON: 001377706 

28 

zbliżonych parametrach, w tym parametrach eksploatacyjnych oraz przy zachowaniu 

wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii sprzed zaistnienia szkody/zdarzenia, 

powiększona o koszty transportu, demontażu i montażu, cła, bez potrącenia zużycia 

technicznego. 

 

Fakultatywne warunki 

ubezpieczenia 

1) Klauzula dodatkowego limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej z limitem 20.000,00 PLN 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Wykonawca ustanawia dodatkowy limit dla ryzyka kradzieży zwykłej rozumianej jako 

dokonanie zaboru ubezpieczonego mienia w celu przywłaszczenia, 

niepozostawiające widocznych śladów, bez zniszczenia zabezpieczeń, (przy 

zachowaniu warunku zgłoszenia tej kradzieży policji), jak również niewyjaśnione 

zaginięcie. Za kradzież zwykłą uważa się również kradzież z włamaniem, w przypadku 

której Wykonawca odmówił wypłaty odszkodowania z uwagi na niespełnienie 

wymogów dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia mienia przed szkodą. 

Dodatkowy limit odpowiedzialności, ponad klauzulę określoną w zakresie 

obligatoryjnym: 20.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenie w okresie 

ubezpieczenia. 

2) Podniesienie limitu w klauzuli strajków, zamieszek i niepokojów społecznych oraz 

ryzyka terroryzmu (limit wspólny dla Elementu I i Elementu II) do poziomu 

30.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Postanowienia 

dodatkowe 

• Jeżeli treść OWU wyklucza bądź ogranicza ubezpieczenie ryzyka powodzi  

w odniesieniu do mienia znajdującego się na terenie gdzie występowała powódź lub 

na obszarach bezpośrednio zagrożonych powodzią to zapisy te nie mają 

zastosowania. 

• W przypadku limitów ustanowionych w systemie na pierwsze ryzyko nie będzie miała 

zastosowania proporcjonalna redukcja wypłaty odszkodowania. 

• Wyszczególnione sumy ubezpieczenia zawierają podatek VAT. Wypłata 

odszkodowania nastąpi z uwzględnieniem podatku VAT. 

• Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie nienależące do 

Zamawiającego, za które ponosi on odpowiedzialność na podstawie odrębnych 

przepisów, umów, zobowiązań o ile wartość mienia została ujęta w sumie 

ubezpieczenia. 

• Ochroną ubezpieczeniową objęte jest również mienie należące do Zamawiającego, 

użytkowane przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia 

bądź innych tytułów prawnych o ile wartość mienia została ujęta w sumie 

ubezpieczenia. 

• Ochrona ubezpieczeniowa Element II – Ubezpieczenie Sprzętu Elektronicznego od 

Wszystkich Ryzyk obejmuje w pełnym zakresie również mienie użytkowane, 

zainstalowane ze względu na swoją specyfikę na zewnątrz budynków i budowli. 

• Sumy ubezpieczenia 2020-06-17 zostaną zaktualizowane w dniu związania umową 

ubezpieczenia.  

• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie także podczas jego konserwacji, 

naprawy, utrzymania technicznego, przerw w eksploatacji, czasowego składowania 

itp. 
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• Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie bez względu na jego wiek, stopień 

zużycia technicznego czy stopień umorzenia, nie ma zastosowania granica wieku przy 

wypłacie odszkodowania w wartości nowej odtworzeniowej. 

• Wykonawca, w ramach sum ubezpieczenia obejmuje koszty naprawy zabezpieczeń 

przeciw kradzieżowych oraz przeciwwłamaniowych. 

• Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które mogły być 

objęte zakresem Autocasco oraz OC pojazdów mechanicznych. 

• Nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności za szkody, które powstały w 

czasie podróży powietrznej lub wodnej. 

• Nie ma zastosowania zapis OWU Wykonawcy, który uzależnia ochronę 

ubezpieczeniową od używania sprzętu wyłącznie w celach służbowych. 

• Ochrona ubezpieczeniowa istnieje niezależnie od posiadania przez Zamawiającego 

umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego. 

• W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu, 

Wykonawca odpowiada tylko wtedy gdy: 

- pojazd posiada trwałe zadaszenie; 

- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na 

wszystkie istniejące zamki; 

- ubezpieczony sprzęt przechowywany był w samochodzie w miejscu nie widocznym 

z zewnątrz np. bagażnik, schowek (zastrzeżenie nie dotyczy urządzeń, które ze 

względu na swoją specyfikę nie mogą być przechowywane w bagażniku czy 

schowku); 

- nie ma znaczenia miejsce zaparkowania samochodu oraz godzina kradzieży sprzętu 

z samochodu 

 

ELEMENT III - UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CENTRUM E-ZDROWIA 

Zakres Obligatoryjny 

Przedmiot 

ubezpieczenia 

Odpowiedzialność Cywilna Centrum E-Zdrowia w związku z prowadzoną działalnością oraz 

posiadanym mieniem 

Informacja o CSIOZ Informacje na temat Centrum E-Zdrowia znajdują się na stronie: https://www.csioz.gov.pl/ 

Zakres terytorialny Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

Cały świat w odniesieniu do podróży służbowych. 

Jurysdykcja Polska z zastrzeżeniem klauzuli jurysdykcji  

https://www.csioz.gov.pl/
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Zakres 

ubezpieczenia/ 

ubezpieczona 

działalność  

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna Zamawiającego w reżimie 

deliktowym, kontraktowym oraz przy zbiegu tych reżimów za szkody wyrządzone 

osobom/podmiotom trzecim (gdzie za szkodę należy zawsze rozumieć szkody rzeczowe, 

osobowe oraz czyste straty finansowe i ich następstwa) spowodowane nieumyślnie w tym 

wskutek rażącego niedbalstwa z tytułu: posiadania,  użytkowania, 

administrowania/zarządzania lub posiadania na ryzyku w zakresie jakiegokolwiek tytułu 

prawnego lub aktu prawnego jakiegokolwiek mienia (ruchomego lub nieruchomego 

niezależnie od jego stanu) i/lub prowadzenia działalności, jaka jest lub może być 

wykonywana przez Zamawiającego w tym zadań zleconych, w granicach i na podstawie 

wszelkich aktów normatywnych oraz regulacji wewnętrznych (statut) na gruncie, których 

został powołany i działa Zamawiający tj. w szczególności: 

1) realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego obejmujących 

organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra 

właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz i raportów, 

w szczególności: 

a) budowę, wdrażanie i utrzymywanie systemów teleinformatycznych w celu 

poprawy jakości usług medycznych i optymalizacji procesów funkcjonujących 

w ochronie zdrowia, 

b) monitorowanie planowanych, budowanych oraz funkcjonujących systemów 

teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym, w zakresie ich 

komplementarności i kompatybilności z systemami teleinformatycznymi Centrum, 

w tym prowadzenie analiz, ekspertyz i udzielanie niezbędnego doradztwa, 

c) współpracę i wymianę informacji dotyczących tworzonych i wykorzystywanych 

rozwiązań z zakresu e-administracji z innymi podmiotami publicznymi, 

d) opracowywanie ekspertyz i opinii oraz wkładów do dokumentów, w tym 

projektów aktów prawnych lub założeń aktów prawnych, przygotowywanych 

przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia, 

e) prowadzenie działalności informacyjnej związanej z zakresem działalności 

Centrum, w tym w zakresie e-zdrowia, 

f) pełnienie funkcji podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie lub 

techniczno-organizacyjną obsługę systemu teleinformatycznego w zakresie 

określonym w aktach prawnych, 

g) realizacja zadań Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej 

Opieki Zdrowotnej w zakresie wymiany recepty transgranicznej w postaci 

elektronicznej, 

h) prowadzenie, w zakresie wskazanym przez ministra właściwego do spraw 

zdrowia, kontroli dotyczących prawidłowości funkcjonowania systemów 

teleinformatycznych, 

i) pełnienie funkcji operatora usługi kluczowej w obszarze cyberbezpieczeństwa; 

j) realizacja zadań, z zakresu statystyki publicznej, określonych w przepisach 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 

i 730) i aktach wykonawczych do tej ustawy, w tym prowadzenie badań 

statystycznych statystyki publicznej w ochronie zdrowia na użytek polityki 

zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia oraz statystyki publicznej; 

k) realizacja innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 
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Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci zarówno strat 

rzeczywistych (damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, 

gdyby mu szkody nie wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile 

wynika ze szkody osobowej, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub 

szczególnych warunków ubezpieczenia. 

O ile nie wskazano w progami inaczej, do sumy gwarancyjnej obowiązują rozszerzeniem o: 

a) Czyste straty finansowe, 

b) Odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości, 

c) Odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości 

d) Odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w czasie delegacji służbowych, 

e) Odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone pracownikom, w 

tym w następstwie wypadków przy pracy, 

f) Odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez podwykonawców lub ich dalszych 

podwykonawców, z zachowaniem prawa do regresu,  

g) Odpowiedzialność za szkody z tytułu OC organizatora imprezy (nie podlegającej 

obowiązkowemu ubezpieczeniu) 

h) Ochrona ubezpieczeniowa nie może zawierać wyłączenia: 

 - szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa, 

- szkód wyrządzonych wskutek awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub centralnego 

ogrzewania. 

W umowie powinna mieć zastosowanie definicja szkody rzeczowej o treści jak niżej: 

„Uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy wraz ze stratami poniesione przez kogokolwiek 

w ich następstwie.” 

Trigger ochrony 

ubepieczeniowej 

 

Ochrona obejmie szkody będące następstwem wypadku ubezpieczeniowego, który miał 

miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby 

poszkodowane, 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, że miały miejsce w chwili powstania pierwszej szkody 

(szkody seryjne). 

Okres 

ubezpieczenia 

Od 23 września 2020 r. do 22 września 2021 r. 

Roczna suma 

gwarancyjna 

2.000.000,00 PLN na jedno i na wszystkie szkody w rocznym okresie ubezpieczenia 

Podlimity 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie szkody w rocznym okresie ubezpieczenia dla 

czystych strat finansowych 

Składka Składka płacona będzie jednorazowo, przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia 

prawidłowo wystawionej polisy. 

Franszyza 

redukcyjna/ 

Franszyza zniesiona dla szkód osobowych i rzeczowych oraz czystych strat finansowych 
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franszyza 

integralna 

Klauzule 

dodatkowe, 

warunkujące 

ważność oferty 

1. Klauzula terminowej likwidacji szkody: 

Wykonawca dokona likwidacji szkody w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o 

szkodzie. Jeżeli wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do 

ustalenia odpowiedzialności Wykonawcy albo wysokości świadczenia okazało się 

niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione przez Wykonawcy w terminie 14 dni 

od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności 

było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Wykonawcy powinien spełnić w 

terminie 30 dni. 

2. Klauzula kosztów obrony:  

Wykonawca pokryje Koszty obrony w każdym sporze, w tym administracyjnym i 

karnym, jeżeli mają związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę. 

Koszty obrony obejmować będą w szczególności: wynagrodzenie adwokatów, radców 

prawnych, biegłych, rzeczoznawców, świadków, koszty sądowe i inne koszty ustalenia 

szkody i zakresu odpowiedzialności opłacone przez Zamawiającego lub Wykonawcę. 

Niniejsze koszty będą pokryte w ramach limitu sumy gwarancyjnej i nie będzie miał 

zastosowanie zapis o proporcji pokrywanych kosztów obrony w stosunku do wysokości 

roszczenia. 

3. Klauzula rozliczeń 

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym dokonywane będą w 

oparciu o system pro rata temporis z dokładnością do jednego dnia udzielanej ochrony 

ubezpieczeniowej. 

4. Klauzula czystych strat finansowych  

Czyste straty finansowe w związku z prowadzeniem działalności objętej  ubezpieczeniem 

i całego zakresu ochrony, w tym m.in. czyste straty finansowe poniesione przez osoby 

trzecie wskutek nagłego i niespodziewanego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, 

za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub wskutek prowadzonej akcji 

ratunkowej w okolicznościach takiego zagrożenia.  Za czyste straty finansowe przyjmuje 

się szkody nie mające charakteru szkody osobowej ani rzeczowej.  

Wykonawca nie odpowiada wyłącznie za:  

1) czyste straty finansowe wynikłe z niedotrzymania terminów lub przekroczenia 

kosztorysów - jako takich.; jeśli  jednak niedotrzymanie terminów lub przekroczenie 

kosztorysów jest skutkiem szkody, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność, to 

wówczas Wykonawca pokrywa takie szkody, 

2) czyste straty finansowe wynikające z naruszenia praw autorskich i licencyjnych,   

3) czyste straty finansowe, z zakresu stosunku pracy, 

4) czyste straty finansowe wynikające z organizowania podróży  jako takich  

5. Klauzula czasu ochrony 

Brak wpłaty przez ubezpieczającego składki w terminie przewidzianym w umowie 

ubezpieczenia nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy ubezpieczenia, nie 

skutkuje również zawieszeniem udzielanej ochrony ubezpieczeniowej; zakładowi 

ubezpieczeń przysługuje jedynie roszczenie o zaległą składkę; początek okresu 

ubezpieczenia jest tożsamy z początkiem odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń; 

ochrona wygasa, gdy pomimo wyznaczenia przez zakład ubezpieczeń kolejnego terminu 
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na opłacenie składki (i pisemnego powiadomienia ubezpieczającego, na co najmniej 15 

dni przed tym terminem), należność nie zostanie uregulowana. 

6. Klauzula reprezentantów 

Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach 

ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie 

odpowiedzialności Wykonawcy odnośnie winy umyślnej, ma zastosowanie wyłącznie w 

odniesieniu do Dyrektora Centrum i jego pełnomocników w zakresie określonym 

pełnomocnictwem. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje 

rozszerzony o szkody powstałe w wyniku winy umyślnej, spowodowane przez 

pracowników ubezpieczonego innych niż Dyrektor Centrum i jego pełnomocnicy w 

zakresie określonym pełnomocnictwem. 

 

7. Klauzula likwidatora szkód 

Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że w przypadku gdy Wykonawca chce 

powierzyć likwidację szkody, zewnętrznej firmie eksperckiej, zobowiązany jest uprzednio 

do uzyskania za pośrednictwem brokera zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie dotrzyma powyższych postanowień Zamawiający powoła na koszt 

Wykonawcy eksperta, którego opinia będzie dla niego wiążąca. 

 

8. Klauzula ochrony dla umów i czynności zawartych przed datą początkową lub 

produktów wprowadzonych przed datą początkową: 

Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej 

treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy, niniejszym strony zastrzegają, że 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, w zakresie objętym umową 

ubezpieczenia, a wynikających z jakichkolwiek umów zawartych/zleceń otrzymanych, 

porozumień, itp. lub produktów wprowadzonych do obrotu przed datą początkową 

okresu ubezpieczenia. 

 

9. Klauzula jurysdykcji: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, postanawia się, że wszelkie spory i/lub roszczenia, itp. 

wynikające z Umowy ubezpieczenia podlegają prawu właściwemu oraz jurysdykcji - 

właściwych: dla siedziby Zamawiającego, poszkodowanego lub uprawnionego z umowy 

ubezpieczenia, na postawie niniejszego Programu Ubezpieczeniowego. 

 

10. Klauzula ustalenia okoliczności zdarzenia: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: Wykonawca jest zobowiązany – po 

otrzymaniu zawiadomienia o wypadku ubezpieczeniowym – prowadzić postępowanie 

likwidacyjne zmierzające do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą 

oraz wysokością szkody, w szczególności wypłacić odszkodowanie bez względu na 

toczące się w związku ze zdarzeniem inne postępowanie, w tym sądowe, 

przygotowawcze lub jakiekolwiek inne, jak też bez względu na uprawomocnienie się 

takich postępowań. 

 

11. Klauzula notyfikacji ryzyka: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że odmiennie od postanowień OWU, 

zwiększenie ryzyka, które jest lub nie jest pod kontrolą Zamawiającego, nie ma wpływu 
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w żadnym razie na jakiekolwiek organicznie odpowiedzialności Wykonawcy. 

 

12.Klauzula interpretacji: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że wszystkie postanowienia i klauzule 

zawarte w niniejszym Programie Ubezpieczeniowym, zmieniające treść ogólnych 

warunków ubezpieczenia (dalej OWU), będą miały zastosowanie wyłącznie w zakresie, w 

jakim zmieniają postanowienia tych OWU - na korzyść Zamawiającego (w tym dotyczy to 

także limitów odpowiedzialności). Jednocześnie postanawia się, że wszystkie zapisy OWU 

w tym całego niniejszego Programu, które będą budziły wątpliwości, będą nieprecyzyjne 

lub niejasne, na jakimkolwiek etapie trwania umowy ubezpieczenia, to we wszystkich 

takich przypadkach, będą one interpretowane na korzyść Zamawiającego. 

Jednocześnie postanawia się, że jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma zastosowanie 

więcej niż jeden pod-limit w ramach sumy gwarancyjnej, za kwotę podlimitu uznaje się 

najwyższy z nich. Jeżeli do danego roszczenia lub szkody ma zastosowanie więcej niż 

jedna franszyza redukcyjna, za kwotę franszyzy uznaje się niższą z nich. 

 

13. Klauzula – błędów, przeoczeń, niedopełnienia obowiązków oraz informowania o 

zmianach: 

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony uzgodniły, że: 

Jeżeli Zamawiający nie dopełnił obowiązków określonych w umowie ubezpieczenia, a i 

ich niedopełnienie miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar, Wykonawca będzie 

ponosił odpowiedzialność, pod warunkiem, że działania te nie stanowiły winy umyślnej 

reprezentantów Zamawiającego, przez których rozumie się wyłącznie Dyrektora 

Zamawiającego, określonego zgodnie ze Statutem. 

Wykonawca ponosi także odpowiedzialność za szkody powstałe w ubezpieczonym 

mieniu na skutek zrealizowania się zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pomimo, że 

Zamawiający nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności 

powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego pod warunkiem, że działania te nie 

stanowiły winy umyślnej reprezentantów Zamawiającego, przez których rozumie się 

wyłącznie Dyrektora Zamawiającego, określonego zgodnie ze Statutem, 

1. Ponadto Zamawiający w czasie trwania umowy ubezpieczenia nie ma obowiązku 

zgłaszania zmian oko-liczności, o które Wykonawca zapytywał przed zawarciem umowy 

ubezpieczenia w innych pismach, w tym podczas trwania procedury przetargowej. 

 

14.  Klauzula zbiegu roszczeń: 

Na mocy niniejszej klauzuli strony uzgodniły, że Wykonawca nie ma prawa odmówić 

likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania w przypadku gdy roszczenie z tytułu powstałej 

szkody może być skierowane do osób trzecich – sprawcy zdarzenia) oraz gdy 

odszkodowanie przysługuje z obowiązkowych umów ubezpieczenia, zawartych przez 

osoby trzecie. 

 

15. Koszty zapobieżenia, ratunku (w granicach sumy gwarancyjnej): 

Niniejszym postanawia się, iż w ramach sumy gwarancyjnej, objęte są koszty o których 

mowa w art. 826 § 1 i 4 Kodeksu Cywilnego. 
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16. Klauzula ubezpieczenia kosztów rzeczoznawców i koszty obrony sądowej ponad sumę 

gwarancyjną: 

Jeżeli zapisy umowy lub ogólne warunki ubezpieczenia przewidują gdziekolwiek w swej 

treści ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy, niniejszym strony zastrzegają, że 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wypłatę w ramach odszkodowania w ramach 

sumy gwarancyjnej oraz do 10% ponad nią, dla następujących kosztów: 

a) kosztów wynagrodzenia ekspertów, różnego rodzaju rzeczoznawców, powołanych 

przez w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru albo wielkości szkody, oraz 

b) kosztów obrony sądowej, w tym: 

- pokrycia kosztów obrony sądowej w tym: niezbędnych kosztów sądowej obrony przed 

roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze pro-wadzonym w 

porozumieniu z Wykonawcą, 

- niezbędnych kosztów sądowej obrony w postępowa- związek z ustaleniem 

odpowiedzialności Zamawiającego, jeżeli Wykonawca zażądał powołania obrony lub 

wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów, 

- kosztów postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz 

kosztów opłat administracyjnych, jeżeli Wykonawca wyraził zgodę na pokrycie tych 

kosztów. 

17. Definicja pracownika  

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę lub osoba, która wyłącznie osobiście 

świadczy pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym z włączeniem osoby 

fizycznej, która zawarła umowę jako przedsiębiorca. Za pracownika uznaje się także 

wolontariusza, praktykanta, studenta, stażystę, osobę świadczącą pracę z grzeczności lub 

osobę świadczącą pracę w podobnej formie, której Zamawiający powierzył wykonywanie 

pracy osobiście. Za pracownika Zamawiającego uznaje się również pracownika agencji 

pracy tymczasowej świadczącego pracę na rzecz Zamawiającego, przy czym w 

dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawa sytuacjach, Wykonawca zachowuje 

prawo regresu do agencji pracy tymczasowej. Wskazane powyżej osoby nie są uznawane 

za podwykonawców. 

Klauzule 

dodatkowe, 

fakultatywne 

1. Roczna suma gwarancyjna - 5.000.000,00 PLN na jedno i na wszystkie szkody w 

rocznym okresie ubezpieczenia 

2. Klauzula odpowiedzialności w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych 

osobowych – na mocy niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia w ubezpieczeniu 

odpowiedzialności cywilnej zostanie rozszerzony o odpowiedzialność za szkody 

polegające na naruszeniu dóbr osobistych, innych niż szkody osobowe, w związku z 

naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych (odpowiedzialność na podstawie 

art. 448 kc w związku z art. 23 i 24 kc; odpowiedzialność na podstawie art. 82 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – 

RODO). Limit odpowiedzialności 200.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki 

ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia. 

Informacje 

dodatkowe 

Zatrudnienie: 303 pracowników 
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ROZDZIAŁ II. INFORMACJA O RYZYKU 

Informacja o Zamawiającym:  

http://www.csioz.gov.pl/ 

OPIS BUDYNKU, KTÓREGO CZĘŚCI PODLEGAJĄ UBEZPIECZENIU 

Adres budynku, którego elementy podlegają ubezpieczeniu: 

ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa 

Przedmiotem ubezpieczenia nie jest cały budynek, a jedynie części/ składniki mienia określone w Elemencie I  

 

Szczegóły o obiekcie i jego sąsiedztwie: 

• teren zabudowany? Tak  

 • jesteście Państwo właścicielem budynku? Nie, budynek jest własnością CSIOZ w 0,5014 części, tj. parter od ul. 

Stanisława Dubois, I piętro, II piętro i III piętro wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. klatkami 

schodowymi, 1 dźwigiem 

 • podnajmujecie powierzchnię innym?  Nie 

 • jesteście jedynym użytkownikiem budynku? Nie  

 • w budynku są sklepy, bar, siłownia itp., proszę opisać? Na parterze (I kondygnacja naziemna) od strony ulicy Józefa 

Lewartowskiego 6 znajduje się sklep Biedronka. 

 • rzeka w odległości mniejszej niż 2 km? Nie 

Inne informacje na temat budynku: 

Budynek biurowy dwuklatkowy, 8 kondygnacyjny, podpiwniczony w tym garaż. 

Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, system ogrzewania, instalację ciepłej wody, 

2 dźwigi, instalację odgromową, klimatyzację (częściowa), wentylację (częściowa- bez korytarzy) 

Pomieszczenia wspólne:  

węzeł cieplny – własność SPEC, oraz stacja transformatorowa – własność STOEN.  

Parter kurtyna aluminiowa, słupy, cokół oraz partie ścian obłożone kamieniem.  

Ocieplenie wg systemu ISPO z użyciem tynku silikatowego. 

Budynek klasy C. W budynku wydzielono 3 strefy pożarowe:  

- garaż podziemny, 

- kondygnacja 1-4, 

- dodatkowo na parterze wydzielono strefę pożarową ZL – 1 o pow. około 500 m2- kondygnacje 5-8. 

2 klatki schodowe zamknięte drzwiami. Klatki schodowe na poziomie 4-tej kondygnacji zamknięte drzwiami 

przeciwpożarowymi o odporności ogniowej 60 min. 

 

Rok budowy: 1997 

 

Powierzchnia ogółem: 

Powierzchnia użytkowa budynku: 7 274,90 m2 

Powierzchnia zajmowana przez Centrum: 3 647,23 m2 

 

Liczba kondygnacji (z włączeniem parteru i poddasza):  

http://www.csioz.gov.pl/
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8 kondygnacji, w tym 7 naziemnych oraz 1 podziemna 

 

Czy w budynku jest garaż podziemny, jeżeli tak ile poziomów, jakie są zabezpieczenia przeciwpożarowe? 

W budynku jest jednopoziomowy garaż podziemny. Strop garażowy: odporność ogniowa 120 min. 

Na poziomie kondygnacji podziemnej do wydzielenia klatek schodowych są przedsionki przeciwpożarowe o 

odporności 30 min. 

 

Przeznaczenie budynku: Biurowy 

 

Konstrukcja budynku 

Konstrukcja budynku płytowa, słupowa bez podciągów z głowicami ukrytymi i belką obrzeżną po obwodzie 

wywinięta do góry.  

Ściany zewnętrzne- parter wylewka żeliwna, mur ceramiczny. Na wyższych kondygnacjach ściany zewnętrzne ocieplone 

styropianem i pokryte tynkiem. 

Na parterze wewnętrznie słupy okrągłe o zmiennej średnicy. Zewnętrzne na wyższych kondygnacjach stanowią filary 

międzyokienne  

Dach wykonany z wylewanej płyty żelbetowej ocieplanej wełną mineralną i pokrytej papą (nad maszynownią). 

Schody żelbetowe monolityczne wyłożone gresem. 
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 Charakterystyka ogólna 

 • budynek wolnostojący: tak 

 • zbiorniki z gazem w budynku: tak, ile? 2 zbiorniki zewnętrzne paliwa ROTH typu DWT w pomieszczeniu obok agregatu 

prądotwórczego. Są to zbiorniki dwupłaszczowe, których wewnętrzne ścianki wykonane są z tworzywa, a z zewnątrz 

chroni je stalowa osłona.  

 • produkty łatwopalne: tak 

 • budynek parterowy: nie, ile pięter? 7 (8 kondygnacji)  

 • budynek podpiwniczony: tak 

 • centralne ogrzewanie: tak  

 • kotłownia w budynku: nie 

 • zbiornik z amoniakiem w odl. <20m: nie 

 • kompresory: tak, ile? 1 

 • system klimatyzacji: tak 

 • transformatory: tak, ile:1 

 • napięcie tylko 220 V: nie, jakie inne?: 230 V oraz 380 V 

 • windy: tak  

jeśli tak, prosimy podać liczbę, producenta, pojemność: 2, producent: Schindler, pojemność 1050 kg (14 osób) 

 

Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, proszę opisać 

W budynku jest ochrona całodobowa. W budynku znajduje się system monitoringu. Monitoring kamer i 

przechowywanie obrazu przez minimum 30 dni, monitoring w systemie 24/7/365.  

System antywłamaniowy. System sygnalizacji włamania i napadu. 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe, proszę opisać 

Instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej. 

Instalacja hydrantowa wewnętrzna. 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne garażu na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych. Instalacja 

odgromowa. Instalacja oddymiania klatek. Oznakowanie ewakuacyjne oraz podręczny sprzęt gaśniczy. 

Główny wyłącznik przeciwpożarowy. Dojazd pożarowy o utwardzonej nawierzchni odpowiedniej wytrzymałości 

stanowią ulice Marka Edelmana i Ludwika Zamenhofa. 

Źródłem wody do zewnętrznego gaszenia są hydranty sieci miejskiej. 

Podręczny sprzęt gaśniczy. 

- gaśnice pianowe 12 kg – na klatkach schodowych i w przedsionkach,  

- gaśnice proszkowe 6 i 4 kg, 

- znaki bezpieczeństwa i ewakuacyjne. 

Sygnalizacja alarmowa przeciwpożarowa. Centrala alarmowa obejmuje swym zasięgiem cały budynek. 

 

Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, proszę opisać 

W rozdzielniach głównych zasilania podstawowego i rezerwowego są zainstalowane zabezpieczenia 

przeciwprzepięciowe B+C i są sprawne - typ Ogranicznik przepięć DEHNventil VGA 280/4 nr 900 304  
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POZOSTAŁE LOKALIZACJE, W KTÓRYCH ZNAJDUJE SIĘ UBEZPIECZANE MIENIE: 

Proszę wymienić wszystkie pozostałe adresy lokalizacji, w których znajduje się Państwa mienie wraz z opisem 

zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych, krótką informacją w zakresie konstrukcji budynków. 

1. ul. Grochowska 21 A, 04-186 Warszawa,  

2. ul. Konstruktorska 5, 02-673 Warszawa, 

3. ul. Kolejowa 191,05-092 Łomianki, 

4. ul. Kossutha 13, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach, 40-844 Katowice 

 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe przeciw kradzieżowe:. ul. Grochowska 21A, ul. Konstruktorska 5: 

1. Obiekty w całości objęte całodobową ochroną fizyczną z rejestracją kamer i przechowywaniem obrazu 

przez minimum 30 dni, 

2. Pomieszczenia wyposażone w aparaturę gaśniczą do gaszenia gazem obojętnym. 

3. W każdym z obiektów w pomieszczeniu techniczno-administracyjnym dostępny sejf ognioodporny, do 

ochrony nośników informatycznych zapewniający, że w czasie trwania 120 minutowego pożaru 

o temperaturze 1100°C, temperatura w środku sejfu osiągnie maksymalnie 50°C 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe: ul. Kolejowa 191, Dziekanów Leśny 05-092 Łomianki 

Hala posiada monitoring z ochroną i alarmem.  

Dodatkowe informacje odnośnie mienia zgłoszonego do ubezpieczenia: 

Zarówno namiot jak i balon służą do działań informacyjno–promocyjnych realizowanych przez CSIOZ na terenie 

całego kraju. W związku z powyższym zmianie ulega lokalizacja ich użytkowania i składowania szczególnie w 

okresie letnim. W chwili przekazania balonów oraz namiotu Wykonawcom, którzy organizują dla CSIOZ eventy, 

zobowiązani są oni do ubezpieczenia przekazanego mienia i odpowiadają za niego. 

Zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe: ul. Kossutha 13, Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia w Katowicach, 40-844 Katowice 

Fizyczna ochrona całodobowa, monitoring, system ochrony p. pożarowej i instalacja alarmowa w wyznaczonych 

pomieszczeniach 

Serwis sprzętu elektronicznego  

Sprzęt elektroniczny stacjonarny starszy niż 7 lat od dnia przyjęcia na stan stanowi ok. 18% w ogólnej wartości 

sprzętu elektronicznego stacjonarnego zgłaszanego do ubezpieczenia. 

Sprzęt elektroniczny jest serwisowany na podstawie zawartych umów podstawowych z wykonawcami 

zewnętrznymi (umowy gwarancyjne i serwisowe.)  

Zabezpieczenie serwerów 

Serwery pracują w środowisku zgodnym z zaleceniami producenta (ośrodki wyposażone w układy klimatyzacji 

precyzyjnej, ze stałą kontrolą parametrów środowiska). Zasilanie z gwarantowanych źródeł zasilania 

wyposażonych w odpowiedniej mocy UPS oraz agregaty prądotwórcze. Pomieszczenia wyposażone w kontrolę 

dostępu.  

Transport 

Zamawiający planuje transport ubezpieczonego mienia środkami i siłami firmy zewnętrznej wyłonionej 

w postepowaniu. Firma transportująca ma obowiązek ubezpieczenia transportowanego mienia. W sytuacjach 

awaryjnych, może wystąpić konieczność wykonania transportu we własnym zakresie, personelem oraz środkami 

transportu CSIOZ. Wartość mienia przewożonego jednorazowo to maksymalnie 2 mln zł. Transport tylko na 

terenie Warszawy oraz Województwa Mazowieckiego. 
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DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG SZKÓD 

Zestawienie szkód za ostatnie 3 lata  

DATA 
POWSTANIA 
SZKODY 

WYPLATA 
CALKOWITA 

GRUPA MINISTERIALNA NAZWA Opis szkody  

2017-05-05             160,00 zł  Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych 
(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 
przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie 
są ujęte w grupie 8 

Upadek telefonu. 

2017-06-05           1 289,73 zł  Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych 
(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 
przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie 
są ujęte w grupie 8 

Upadek telefonu. 

2017-06-06           1 152,58 zł  Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych 
(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 
przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie 
są ujęte w grupie 8 

Upadek telefonu. 

           2 602,31 zł      

2019-04-06  1 722,00 zł  Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych 
(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 
przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie 
są ujęte w grupie 8 

 Kradzież służbowego 
telefonu komórkowego 
wraz z kartą SIM w sieci 
Orange użytkowanego 
przez pracownika 
Centrum. 

2019-09-05             472,32 zł  Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych 
(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 
przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie 
są ujęte w grupie 8 

Upadek telefonu. 
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2019-09-04           1 492,85 zł  Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych 
(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 
przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie 
są ujęte w grupie 8 

zalanie komputera 

           1 965,17 zł      

2019-08-27         29 571,38 zł  Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami, 
obejmujące szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 
3-7 

 awaria agregatu 
prądotwórczego w 
serwerowni 

          29 571,38 zł      

2020-02-18           1 002,45 zł  Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych 
(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 
przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie 
są ujęte w grupie 8 

uszkodzeniu matrycy 
Laptopa  

2020-03-31         30 000,00 zł  Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych 
(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 
przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie 
są ujęte w grupie 8 

kradzież sprzętów 
komputerowych. 

2020-01-14             730,00 zł  Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych 
(jeżeli nie zostały ujęte w grupie 3,4,5,6 lub 7), 
wywołanych przez grad lub mróz oraz inne 
przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie 
są ujęte w grupie 8 

zbicia szybki przedniej 
telefonu 

          31 732,45 zł      

2020-02-27             460,00 zł  Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami, 
obejmujące szkody rzeczowe nie ujęte w grupach 
3-7 

uszkodzenie, zbicie drzwi 
szklanych 

              460,00 zł      
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2020-04-06           5 336,97 zł  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
(ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
ogólnej) nie ujętej w grupach 10-12 

kradzież sprzętów 
komputerowych 

           5 336,97 zł      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


