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I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ( all r isk ) 

 

1. Przedmiot ubezpieczenia: wszelkie mienie stanowiące własność lub znajdujące się                        
w posiadaniu Zamawiającego, z wyjątkiem medycznego sprzętu elektronicznego 
wskazanego w załączniku nr 10.9 do SIWZ, ubezpieczonego odrębnie. 

2. Zakres ubezpieczenia: Zamawiający wymaga objęcia ochroną ubezpieczeniową 
szkód polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia 
na skutek nagłego i niezależnego od woli Zamawiającego zdarzenia. 

Zakres ubezpieczenia winien być nie gorszy, niż to wynika z OWU Wykonawcy,                              
z zastrzeżeniem, że:  

z zakresu ubezpieczenia nie może wyłączyć następujących ryzyk: 

� pożar 

� uderzenie pioruna ( bezpośrednie i pośrednie) 

� upadek statku powietrznego lub jego części  

� wybuch 

� huragan (siła wiatru, co najmniej 17 m/s) 

� powódź rozumiana, jako zalanie mienia zamawiającego na skutek 
podniesienia się stanu wody w korytach wód płynących lub w zbiornikach wód 
stojących i wystąpienia z brzegów na skutek jednej lub kilku z poniższych 
przyczyn:   

− opadów atmosferycznych  

− topnienia śniegu i lodu,  

− topnienia kry lodowej i zatorów lodowych,  

− spływu wód po stokach, zboczach  

− podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych 

Za powódź uważa się również wydostanie się wody z urządzeń i systemów 
kanalizacyjnych wskutek wymienionych zdarzeń.  

� deszcz nawalny 

� spływ wód po zboczach 

� grad, śnieg (w tym napór śniegu lub lodu oraz szkody spowodowane 
topnieniem śniegu lub lodu) 

� trzęsienie, zapadanie, osuwanie się ziemi 

� zalanie wskutek awarii instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, 
technologicznych i kanalizacyjnych (w tym wydostanie się cieczy z urządzeń 
oraz cofnięcie się ścieków) 

� awarii instalacji wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
klimatyzacyjnych i technologicznych wskutek ich zamarznięcia  

� uderzenie pojazdu lądowego (także eksploatowanego przez Zamawiającego) 

� upadek budynku, budowli, drzewa lub innych obiektów ( w tym należących 
bądź znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego) 

� huk ponaddźwiękowy  
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� katastrofa budowlana 

� przerwy w dostawie prądu elektrycznego  

� zmiany napięcia prądu 

� stłuczenie szyb ( oszklenie zewnętrzne i wewnętrzne ) 

� kradzież z włamaniem, rabunek 

� wandalizm/dewastacja 

� terroryzm 

Ochrona ubezpieczeniowa powinna obejmować także: 

� koszty akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniami objętymi ubezpieczeniem 

� koszty usunięcia zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w 
wyniku zdarzeń wymienionych wyżej  

� koszty ratunku dotkniętego szkodą mienia  

� koszty ewakuacji pacjentów i sprzętu medycznego wskutek zagrożenia aktem  

terroryzmu  

 Ochroną ubezpieczeniową winny być objęte szkody: 

� w sprzęcie elektronicznym nie ubezpieczonych odrębną polisą ( medycznym i 
biurowym) w zakresie wszystkich ryzyk objętych zakresem ubezpieczenia 
mienia od wszystkich ryzyk 

� w drogach dojazdowych, chodnikach, ogrodzeniach, bramach 

� rurociągach, kablach, instalacjach i przewodach  

Jeżeli w następstwie katastrofy budowlanej, osiadania, zapadania się wyniesienia, 
spękania, skurczenia lub ekspansji elementów konstrukcji budynków dojdzie do 
innego zdarzenia niewyłączonego w OWU Wykonawcy, to powinno ono być objęte 
ochroną ubezpieczeniową. 

3. Sumy ubezpieczenia, typ warto ści: 

Poz. Przedmiot 
ubezpieczenia: Typ warto ści 

Suma 
ubezpieczenia – 

PLN 

1 Budynki  Wartość księgowa 
brutto 51.140.702,54 

2 Budowle Wartość księgowa 
brutto 7.397.865,14 

3 Środki trwałe – grupy III-
VIII 

Wartość księgowa 
brutto 23.395.518,09 

4 Środki obrotowe zapasy 
magazynowe Wartość zakupu 850.000,00 

5 Niskocenne składniki 
majątku 

Wartość 
odtworzeniowa 1.000.000,00  

6 Wartości pieniężne Wartość nominalna 20.000,00 

7 
Mienie pracownicze – 
907 osób x 500 PLN na 
osobę 

Wartość rzeczywista 450.500,00 

8 Nakłady Inwestycyjne Wartość 
odtworzeniowa 500.000,00 
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Sumy ubezpieczenia odpowiadają stanowi środków trwałych na 30.12.2014r. 

System ubezpieczenia: 

� Wg systemu sum stałych – poz. 1, 2, 3 tabeli (budynki, budowle, środki trwałe) 

� Wg systemu sum zmiennych – poz. 4 tabeli (środki obrotowe) 

� Wg systemu „ I ryzyka” – poz. 5,6,7,8 (niskocenne składniki majątku, wartości 
pieniężne, mienie pracownicze nakłady inwestycyjne) 

4. Limty odszkodowawcze i franszyzy: Zamawiający dopuszcza wprowadzenie 
limitów odszkodowawczych na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia, jednak nie niższych, niż: 

 

Poz. Rodzaj zdarzenia Wysoko ść 
limitu - PLN 

Dopuszczalna 
franszyza 
integralna 

Dopuszczalna 
franszyza 

redukcyjna 
Klauzule obligatoryjne  

1 Ryzyko powodzi 1.000.000,00 BRAK 
Redukcyjna 
1.000 PLN 

2 
Przerwy w dostawie prądu 
elektrycznego 20.000,00 

Integralna  
500 PLN BRAK 

3 

E12 – klauzula pokrycia dodatkowych 
kosztów przesyłek ekspresowych i 
nadgodzin – limit wspólny dla 
ubezpieczenia mienia od wszystkich 
ryzyk, sprzętu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk i maszyn 
elektrycznych od szkód elektrycznych. 

100.000,00 
Integralna  
500 PLN 

BRAK 

4 E29A – klauzula przepięć 300.000,00 
Integralna  
500 PLN 

BRAK 

5 E37 – klauzula szkód mechanicznych 100.000,00 BRAK 
Redukcyjna 

500 PLN 

6 E38 – klauzula szkód elektrycznych 100.000,00 BRAK 
Redukcyjna 

500 PLN 

7 
E39 – klauzula ubezpieczenia szyb od 
stłuczenia 

5.000,00 
Integralna  
100 PLN 

BRAK 

8 E41 – klauzula ewakuacji 30.000,00 
Integralna  
500 PLN 

BRAK 

9 

E42 – klauzula rzeczoznawców – limit 
wspólny dla ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk, sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk i 
maszyn elektrycznych od szkód 
elektrycznych. 

200.000,00 
Integralna  
500 PLN 

BRAK 

10 
E43 – klauzula ubezpieczenia 
katastrofy budowlanej 1.000.000,00 BRAK 

Redukcyjna 
5.000 PLN 

11 
E44 – klauzula ubezpieczenia aktów 
terroryzmu 

500.000,00 BRAK 
Redukcyjna 
2.000 PLN 

12 
E46 – klauzula szkód spowodowanych 
topnieniem i zaleganiem śniegu 

100.000,00 
Integralna  
500 PLN 

BRAK 

13 E 50 – klauzula rozmrożenia 20.000,00 
Integralna 500 

PLN 
BRAK 

Limity dla ryzyk kradzie żowych 

1 

Szkody kradzieżowe, rabunek w 
odniesieniu do środków trwałych, 
obrotowych, niskocennych składników 
majątku, mienia osób trzecich i 

150.000,00 
Integralna  
500 PLN 

BRAK 
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pracowników oraz stanów 
magazynowych 

2 Koszty naprawy zabezpieczeń 20.000,00 
Integralna  
500 PLN BRAK 

3 
Wartości pieniężne od kradzieży z 
włamaniem, rabunku w lokalu i w 
transporcie 

20.000,00 
Integralna  
500 PLN 

BRAK 

4 Kradzież zwykła 10.000,00 
Integralna  
300 PLN 

BRAK 

Klauzule fakultatywne 

1 
Klauzula zalegania śniegu i lodu – 
klauzula E28 

do sumy 
ubezpieczenia 

Integralna  
500 PLN 

BRAK 

2 

Klauzula uznania istniejących 
zabezpieczeń mienia przed kradzieżą z 
włamaniem lub rabunkiem za 
wystarczające – klauzula E30 

do sumy 
ubezpieczenia 

Integralna  
500 PLN 

BRAK 

3 
Klauzula wandalizmu / dewastacji z 
graffiti - klauzula E35B 

50.000,00 
Graffiti: 

10.000,00 

Integralna  
500 PLN BRAK 

4 
Klauzula robót budowlanych – klauzula 
E36 1.000.000,00 

Integralna  
500 PLN 

BRAK 

5 
Klauzula zabezpieczeń 
przeciwpożarowych - klauzula E40 

do sumy 
ubezpieczenia 

Integralna  
500 PLN 

BRAK 

6 
Usuwania awarii instalacji wodno - 
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania 
- klauzula E45 

20.000 na 
wszystkie i  
10.000 na 

jedno zdarzenie  

Integralna  
500 PLN 

BRAK 

 

5. Franszyzy dla ryzyk nieokre ślonych powy żej:  

� Integralna – nie wyższa niż 500 PLN z zastrzeżeniem franszyz określonych w 
punkcie 5 – tabela. Dla mienia pracowniczego franszyza zniesiona.  

� Redukcyjna – wykupiona, z wyjątkiem franszyz określonych w punkcie 5 – 
tabela.  

6. Klauzule brokerskie obligatoryjne: E04, E05, E06 , E08, E09, E10, E11, E12, 
E13, E14, E15, E16, E17, E18A, E19, E27, E29A, E33,E37A, E38, E39, E41, 
E42, E43, E44, E45, E46, E50  

7. Klauzule brokerskie fakultatywne:E28, E30, E35B,  E36, E40, E45  
8. Szkodowo ść: wg załącznika 10.6 
 

II. Ubezpieczenie sprz ętu elektronicznego: 

1. Przedmiot ubezpieczenia: stanowiący własność lub znajdujący się w posiadaniu 
Zamawiającego medyczny sprzęt elektroniczny, w tym: 

a) Stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny 
b) Medyczny sprzęt elektroniczny, lampy będące wyposażeniem urządzeń 

medycznych (rentgenowskie, kineskopowe, laserowe), endoskopy. 

2. Zakres ubezpieczenia: Zamawiający wymaga objęcia ubezpieczeniem sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk od momentu dostawy urządzenia lub jego 
części; ubezpieczenie winno obejmować także szkody powstałe w czasie 
przemieszczania sprzętu na terenie Zamawiającego. Zakres ochrony winien w 
szczególności obejmować:  
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� działanie ognia, sadzy, dymu, eksplozje i implozje, uderzenie pioruna, upadek 
pojazdu powietrznego, 

� działanie wiatru, osunięcia się ziemi, lawiny 

� działanie wody, tj. powodzi, burzy, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, 
mrozu, śniegu i gradu, 

� wydostanie się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego 
ogrzewania, 

� zmianę parametru prądu w sieci instalacji elektrycznej, 

� przepięcia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, 

� szkody spowodowane działaniem człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, 
błędna obsługa, nieostrożność, zniszczenie przez osoby trzecie, 

� wady produkcyjne, materiałowe, błędy konstrukcyjne, 

� kradzież z włamaniem, rabunek w tym kradzież z pojazdu lub kradzież całego 
pojazdu wraz ze sprzętem ( bez obowiązku uruchomienia zabezpieczeń 
podczas pracy tych urządzeń)  

� wandalizm/dewastację 

� szkody w sprzęcie przenośnym spowodowane jego upadkiem, 

� kradzież zwykłą sprzętu lub jego części  

dodatkowe koszty związane: 

� z akcją ratowniczą, 

� uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, 

� zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia. 

 

3. Miejsce ubezpieczenia:  

− Wszystkie lokalizacje Zamawiającego 

4. Suma ubezpieczenia, typ warto ści:  
Sumy ubezpieczenia poszczególnych urządzeń ustalone zostały na podstawie 
kartoteki środków trwałych wg wartości księgowej brutto  
 

Poz. Przedmiot ubezpieczenia: System Typ 
warto ści 

Suma 
ubezpieczenia w 

PLN 

1 Elektroniczny sprzęt medyczny 
wraz z oprogramowaniem 

Sumy 
stałe  

Księgowa 
brutto 

6.136.556,21 

2 
Elektroniczny sprzęt biurowy 
stacjonarny wraz z 
oprogramowaniem  

Sumy 
stałe 

Księgowa 
brutto 

930.657,34 

3 
Elektroniczny sprzęt biurowy 
przenośny wraz z 
oprogramowaniem 

Sumy 
stałe 

Księgowa 
brutto 59.921,82 

4. Kradzież zwykła sprzętu lub jego 
części  

Pierwsze 
ryzyko 

Księgowa 
brutto Limit: 20.000 PLN 

5. Oprogramowanie Pierwsze 
ryzyko 

Księgowa 
brutto 

Limit: 100.000 
PLN 

 

Sumy ubezpieczenia poszczególnych urządzeń ustalone zostały na podstawie 
kartoteki środków trwałych wg wartości zakupu.  
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5. Limity odszkodowawcze: dla kradzieży zwykłej 10.000 PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia.   

6. Franszyzy:  

a) Sprzęt medyczny 

� dla sprzętu o wartości do 100.000 zł franszyza redukcyjna: 500 PLN  
� dla sprzętu o wartości powyżej 100.000 zł franszyza redukcyjna:                

5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN 
� szkody w lampach – zgodnie z OWU  

b) Sprzęt pozostały 

� franszyza redukcyjna: 300 PLN  
� franszyza redukcyjna 10% odszkodowania nie mniej niż 300 PLN dla 

sprzętu przenośnego – dotyczy ryzyka upadku sprzętu i kradzieży               
z pojazdu.   

c) Kradzież zwykła  

� franszyza integralna: 300 PLN  

� franszyza redukcyjna: brak   
 

7. Klauzule brokerskie obligatoryjne: E04, E05, E06 , E08, E09, E10, E12, E13, 
E14, E15, E16, E17, E18A, E42 

8. Klauzule brokerskie fakultatywne: brak 

9. Szkodowo ść: wg załącznika 10.6 

 

III. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód el ektrycznych: 

1. Przedmiot ubezpieczenia: maszyny zgodnie z poniższą tabelą – pkt. 4   

2. Zakres ubezpieczenia: Zamawiający wymaga objęcia ubezpieczeniem szkód w 
maszynach elektrycznych. Zakres ochrony winien w szczególności obejmować 
szkody spowodowane działaniem prądu w tym:  

a) niezadziałaniem lub wadliwym funkcjonowaniem zabezpieczeń chroniących 
urządzenia,  

b) zmianą napięcia zasilania poniżej lub powyżej napięcia znamionowego,  

c) zanikiem napięcia jednej lub kilku faz,  

d) zmianą wartości częstotliwości prądu elektrycznego, powstała wskutek awarii, 
uszkodzeniem izolacji. 

Dodatkowe koszty związane: 

� z akcją ratowniczą, 

� uprzątnięciem pozostałości po szkodzie, 

� zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia. 

 

3. Miejsce ubezpieczenia:  

− Wszystkie lokalizacje Zamawiającego 

4. Suma ubezpieczenia, typ warto ści:  
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Sumy ubezpieczenia poszczególnych urządzeń ustalone zostały na podstawie 
kartoteki środków trwałych wg wartości księgowej brutto  
Ubezpieczenie na sumy stałe.  
 

Poz. Przedmiot ubezpieczenia: Moc 
znamionowa 

Rok 
produkcji 

Suma 
ubezpieczeni

a w PLN 

1 

Stacja transformatorowa z wyposażeniem – 
zasilanie podstawowe szpitala przy ulicy 
Mirowskiej 15 
Typ Solar IP 20/1000 
Transformator DE 1000/17,5 nr 96599 
Lokalizacja: Częstochowa ul. Mirowska 15  

1000 kVA 2007 278.205,59 

2 

Stacja transformatorowa z wyposażeniem – 
zasilanie rezerwowe szpitala przy ulicy Mirowskiej 
15 
Typ Solar IP 20/1000, 
Transformator DE 1000/17,5 nr 92288 
Lokalizacja: Częstochowa ul. Mirowska 15 

1000 kVA 2007 373.256,88 

3 

Agregat prądotwórczy typ P405SS, moc 323 kW, 
generator typu MJB 315 MA4, nr MT 24224 silnik 
Perkins, typ 2306CE14TAG3 Diesel 
Lokalizacja: Częstochowa ul. Mirowska 15 

400 kVA 2008 1.229.364,60 

4. 

Agregat prądotwórczy typ P805S-EVAU4P 
400/50ST, silnik Perkins, typ 4006TAG3A Diesel, 
prądnica HCI6G nr A06I644-0214299/005 
Lokalizacja: Częstochowa ul. Mirowska 15 

800 kVA 2008 1.992.792,01 

5. 

Agregat prądotwórczy typ P305M, generator typ 
MJB 315 MA4 silnik diesel model 
1306CE14TAG1A 
Lokalizacja: Częstochowa ul. Bony 1-3 

350 kVA 2004 662.101,00 

 

5. Limity odszkodowawcze: nie przewiduje się  

6. Franszyzy:  

� Integralna – nie wyższa niż 500 PLN  

� Redukcyjna – zniesiona 

7. Klauzule brokerskie obligatoryjne: E04, E05, E06 , E09, E12, E13, E14, E15, 
E16, E17, E18A, E19, E42,  

8. Klauzule fakultatywne: brak 

9. Szkodowo ść: brak w ostatnich 5 latach  
 

IV. Treść klauzul brokerskich obligatoryjnych i fakultatywny ch:  

 

1. Klauzule obligatoryjne: 

E04 - Klauzula zwolnienia z obowi ązku zwrotu odszkodowania 

W razie odzyskania utraconego ubezpieczonego przedmiotu Ubezpieczający nie jest 
obowiązany do zwrotu otrzymanego odszkodowania w sytuacji, gdy dokonał już zakupu 
nowego przedmiotu w miejsce utraconego. W takiej sytuacji obowiązany jest on do 
niezwłocznego przeniesienia własności odzyskanego przedmiotu na Ubezpieczyciela. 

E 05 - Klauzula wypowiedzenia umowy 
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Ubezpieczający może w ciągu miesiąca od daty wypłaty odszkodowania lub doręczenia 
Ubezpieczającemu pisma o odmowie wypłaty odszkodowania, wypowiedzieć umowę z 
zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia umowy 
składka za niewykorzystany okres podlega zwrotowi bez jakichkolwiek potrąceń z 
rozliczeniem „ pro rata „ za każdy dzień. Uprawnienie, o którym mowa w niniejszej klauzuli, 
nie przysługuje Ubezpieczycielowi. 

E 06 - Klauzula fuzji lub przej ęć 

W przypadku wykupienia przedsiębiorstwa Ubezpieczającego przez inny podmiot lub 
połączenia z innym podmiotem, nowy właściciel lub nowopowstały podmiot wchodzi we 
wszystkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia. Stronom 
przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu 
wypowiedzenia w terminie 2 miesięcy od daty zmiany własności, za zwrotem składki pro rata 
za dzień, bez potrąceń. 

E08 - Klauzula lokalizacji 

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona na podstawie umowy rozszerzona zostaje na wszystkie 
dowolne lokalizacje na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie, należące do 
niżej wymienionych firm lub znajdujące się na podstawie umowy pod ich kontrolą 

E 09 - Klauzula rozliczenia składki 

Wszelkie płatności powstałe na tle niniejszej umowy ubezpieczenia (wynikające 
w szczególności z konieczności dopłat składek, zwrotu składek oraz innych rozliczeń) 
dokonywane będą w systemie pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej, 
przyjmując za rok 360 dni. 

E10 - Klauzula automatycznego pokrycia 

1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową wzrost wartości 
środków trwałych lub obrotowych, związany z ich modernizacją, nabyciem lub 
wytworzeniem, w których posiadanie wejdzie ubezpieczający w okresie trwania 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na 
mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest, na jeden i na wszystkie wypadki w 
okresie ubezpieczenia, do kwoty odpowiadającej 20% sumy ubezpieczenia danej grupy 
mienia, aktualnej na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.  

3. Wzrost wartości przekraczający przyjęty w ust. 2 limit, może być odrębnie ubezpieczony 
na zasadach określonych w stosownych ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za zwiększoną wartość środka trwałego rozpoczyna 
się z dniem rozpoczęcia modernizacji, bądź z dniem nabycia własności i objęcia w 
posiadanie danego środka. W przypadku środków obrotowych odpowiedzialność 
Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia przyjęcia do magazynu. 

5. Ubezpieczający jest obowiązany zgłaszać zwiększenie sumy ubezpieczenia oraz 
zapłacić stosowną składkę za doubezpieczenie w terminie 90 dni po – odpowiednio - 
zmianie wartości środków trwałych lub obrotowych, rozpoczęciu ich modernizacji, 
nabyciu lub wytworzeniu, nie później jednak niż na koniec każdego kwartału 
kalendarzowego. 

E11 - Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubez pieczenia 

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową doubezpieczenie 
wynikające z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia mienia po wypłacie 



Przedmiot zamówienia - szczegółowy opis  
Pakiet nr 2  Załącznik nr 10.2 do SIWZ 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Mirowskiej  15                                                    9 
 

odszkodowań. Ubezpieczający obowiązany będzie do opłaty stosownej składki, wynikającej 
z automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia w terminach i na zasadach ustalonych 
w umowie ubezpieczenia. 

E 12 - Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów przesy łek ekspresowych i nadgodzin 

Ubezpieczyciel pokryje koszty poniesione przez Ubezpieczającego z tytułu pracy 
w godzinach nadliczbowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy oraz koszty 
frachtu ekspresowego, pod warunkiem, że zostaną poniesione w następstwie szkody 
podlegającej odszkodowaniu na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia. 

Limit odpowiedzialności: na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

E13 - Klauzula zniesienia odpowiedzialno ści w granicach warto ści rzeczywistej 

Na podstawie niniejszej klauzuli dodatkowej postanawia się, że odszkodowania wypłacone 
na podstawie niniejszej umowy będą wypłacane bez potrącania faktycznego zużycia, do 
wysokości sumy ubezpieczenia danego środka trwałego z zachowaniem pozostałych 
warunków ubezpieczenia. 

E 14 - Klauzula zgłaszania szkód 

W każdym przypadku określania w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia 
terminu na zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela, zapis mówiący o tym terminie zostanie 
rozszerzony o zapis: 

„Określony w stosownych OWU termin zgłoszenia szkody automatycznie przedłuża się do 
pierwszego dnia roboczego, jaki następuje po terminie określonym w OWU.” 

E 15 - Klauzula płatno ści składki lub rat składki 

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od godziny 0.00 dnia wskazanego w 
umowie, jako początek okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-5. 

2. Niezapłacenie składki lub jej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela 
uprawnia go do odstąpienia od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, po 
uprzednim, co najmniej dwukrotnym wezwaniu Ubezpieczającego na piśmie do zapłaty 
zaległej kwoty, w odstępie nie krótszym niż 14 dni kalendarzowych. 

3. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa żądania 
zapłaty składki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udzielał ochrony 
ubezpieczeniowej. 

4. Jeżeli zapłata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, 
za zapłatę uważa się chwilę złożenia zlecenia zapłaty w banku lub w urzędzie 
pocztowym na właściwy rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, że na rachunku 
ubezpieczającego znajdowała się odpowiednia ilość środków. 

5. W razie wyznaczenia terminu zapłaty składki lub raty składki przed początkiem okresu 
ubezpieczenia, do skutków opóźnienia w zapłacie mają odpowiednie zastosowanie 
postanowienia ust. 1-4. 

E 16 - Klauzula ratalna 

W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela 
roszczenia z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać 
zobowiązany do uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki w terminach i na 
warunkach innych, niż określone w umowie ubezpieczenia. Jednocześnie z wypłaconego 
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odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych rat 
składki. 

E 17 - Klauzula warunków i taryf 

W przypadku doubezpieczenia uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia 
(gwarancyjnej) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz 
taryfa składek obowiązujące w stosunku do umowy pierwotnej, chyba, że nowe warunki lub 
taryfy są korzystniejsze dla Ubezpieczającego. 

E18A – Klauzula reprezentantów  

Na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się ochronę ubezpieczeniową za szkody powstałe 
w skutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa jedynie do reprezentantów 
Ubezpieczającego. Za reprezentantów uważa się osoby, które zgodnie z obowiązującym 
statutem oraz przepisami prawa są uprawnione do zarządzania placówką.  

E19 - Klauzula odst ąpienia od zasady proporcji (Lee-way) 

Na podstawie niniejszej klauzuli odstępuje się od stosowania zasady określonej w 
stosownych OWU (zasada proporcji w przypadku niedoubezpieczenia), o ile stopień 
niedoubezpieczenia na dzień powstania szkody nie przekracza 20%. 

E 27 - Klauzula dymu i sadzy 
Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu, 
powstałe wskutek działania dymu lub sadzy. Za działanie dymu lub sadzy uważa się 
zawiesinę cząsteczek w gazie, będącą bezpośrednim skutkiem spalania lub działania 
wysokiej temperatury, niezależnie od miejsca spalania lub działania wysokiej temperatury.  
 

E 29A - Klauzula przepi ęć 

Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu, 
powstałe wskutek przepięć, za które uważa się nagłą zmianę parametrów prądu 
elektrycznego lub nagłe pojawienie się prądu elektrycznego, spowodowane przez 
wyładowania atmosferyczne oraz powstałe wskutek innych przyczyn.   

E 33 - Klauzula VAT  
Wysokość sum ubezpieczenia mienia uwzględnia podatek od towarów i usług ( VAT ); 
odszkodowania za zniszczone lub uszkodzone mienie winny być wypłacone                                
z uwzględnieniem tego podatku, wg cen brutto. 
E37A – Klauzula szkód mechanicznych  

Zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty w zakresie szkód 
mechanicznych spowodowanych: 

� wadami produkcyjnymi 

� przyczynami eksploatacyjnymi 

� działaniem człowieka 

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień do niniejszej klauzuli mają zastosowanie ogólne 
warunki ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń (awarii) Ubezpieczyciela. 

Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: zgodnie z tabelą do SIWZ. 

E38 – Klauzula szkód elektrycznych  

Zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty i instalacje 
elektryczne od szkód elektrycznych. 
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Za szkodę elektryczną uważa się szkodę spowodowaną niewłaściwym działaniem prądu 
elektrycznego, w tym zwarcia, uszkodzenia izolacji, przegrzania itp. 

Z zastrzeżeniem powyższych postanowień do niniejszej klauzuli mają zastosowanie ogólne 
warunki ubezpieczenia od szkód elektrycznych Ubezpieczyciela. 

Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: zgodnie z tabelą do SIWZ. 

E39 – Klauzula ubezpieczenia szyb od stłuczenia  

Zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo zewnętrzne i wewnętrzne oszklenie drzwi i okien 
w zgłoszonych do ubezpieczenia budynkach, lokalach, pomieszczeniach użytkowych od 
stłuczenia, rozbicia, pęknięcia powodującego konieczność wymiany szyby. 

Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza: zgodnie z tabelą do SIWZ. 

E41 – Klauzula ewakuacji  

Ochronę ubezpieczeniową rozszerza się o koszty ewakuacji pacjentów i sprzętu 
medycznego poniesione w wyniku realnego zagrożenia aktom lub aktami terroryzmu. 

Za koszty ewakuacji uważa się udokumentowane wydatki w szczególności na: 

� ewakuację z budynków/lokalizacji ubezpieczającego/ubezpieczonego  

� transport pacjentów 

� transport sprzętu medycznego 

� czasowe przechowanie ( magazynowanie) sprzętu, łącznie z zapewnieniem dozoru 

� pobyt ewakuowanych pacjentów w placówkach zastępczych w okresie do jednej doby 
począwszy od momentu zakwaterowania; koszty pobytu jednego pacjenta nie mogą 
przekroczyć kwoty 100 PLN za dobę. 

E42 – Klauzula rzeczoznawców  

Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo niezbędne i uzasadnione koszty rzeczoznawców/biegłych 
poniesione przez Ubezpieczającego w związku z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. 
Powołanie rzeczoznawców/biegłych każdorazowo następuje w porozumieniu z 
Ubezpieczycielem; brak zgody na powołanie rzeczoznawcy/biegłego musi zostać 
uzasadniony ważnymi względami. 

Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: zgodnie z tabelą do SIWZ. 

E43 - Klauzula ubezpieczenia katastrofy budowlanej  

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.  

Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub 
budowli lub ich części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, niezależnie od 
przyczyny pierwotnej.  

Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:  

1. Uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do 
naprawy lub wymiany;  

2. Uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących 
funkcjonalną i integralną część budynku,  

3. Awarii instalacji.  
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Zakresem ochrony ubezpieczeniowej nie są objęte budynki i budowle przeznaczone do 
rozbiórki lub wyburzenia oraz wyłączone z eksploatacji, a także znajdujące się w nich mienie.  

Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza redukcyjna: zgodnie z tabelą do SIWZ. 

E 44 - Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu 

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w następstwie aktów terroryzmu.   

2. Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działania osoby lub grupy osób, 
działających samodzielnie albo w imieniu lub powiązaniu z jakąkolwiek organizacją, bądź 
rządem mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację 
życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, 
religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych 

3. Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem 
na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również 
wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania 
komputerowe lub wprowadzenie jakiejkolwiek formy wirusa komputerowego. 

4. Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

5. Franszyza redukcyjna: zgodnie z tabelą do SIWZ 

E 46 - Klauzula szkód spowodowanych topnieniem i za leganiem śniegu  

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody będące następstwem zalania mienia 
wskutek topnienia mas śniegu i lodu zalegającego na dachach oraz innych elementach 
budynków/budowli.  

2. Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3. Franszyza: zgodnie z tabelą do SIWZ 

E 50 - Klauzula rozmro żenia  

1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach ustalonego limitu zakres 
ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w mieniu przechowywanym w 
urządzeniach chłodniczych wskutek rozmrożenia wynikającego z przerwy w pracy 
urządzeń spowodowanej przez:  

− Awarię urządzeń chłodniczych  
− Uszkodzenie urządzeń chłodniczych wynikające z przyczyn określonych 

zakresem ubezpieczenia mienia niniejszej SIWZ  
− Przerwy w dostawie prądu 

2. Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 

3. Franszyza: zgodnie z tabelą do SIWZ 

 

2. Klauzule fakultatywne:  

E 28 - Klauzula zalegania śniegu lub lodu 
Strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w ubezpieczonym mieniu, 
powstałe wskutek zalegania śniegu lub lodu, za które uważa się bezpośrednie działanie 
ciężaru śniegu lub lodu oraz przewrócenie się mienia sąsiedniego wskutek działania ciężaru 
śniegu lub lodu na ubezpieczony budynek lub budowlę, powodujące uszkodzenie jego 
elementów konstrukcyjnych lub zawalenie się. 
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E 30 - Klauzula uznania istniej ących zabezpiecze ń mienia przed kradzie żą   
 z włamaniem lub rabunkiem za wystarczaj ące 
 

1. Strony uzgodniły, że ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia mienia za 
wystarczające dla udzielenia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia 
mienia od kradzieży z włamaniem lub rabunku. 

2. Klauzula niniejsza nie dotyczy ubezpieczenia mienia, w tym także wartości 
pieniężnych, w czasie transportu. 

 
E 35B - Klauzula wandalizmu / dewastacji z graffiti  
Za wandalizm / dewastację uważa się umyślne, bezprawne zniszczenie, uszkodzenie i 
zdekompletowanie przez zabór części ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, 
niezależnie od faktu, czy czyn wandalizmu / dewastacji był związany z próbą, usiłowaniem 
lub dokonaniem włamania lub kradzieży. Za osoby trzecie uważa się również pacjentów 
zakładu opieki zdrowotnej.  
Ochrona ubezpieczeniowa, określona na podstawie niniejszej klauzuli dotyczy także: 

- elewacji zewnętrznej budynku ( graffiti ) 
- drzwi i okien ( z wyłączeniem szyb) części wspólnej budynku 
- urządzeń i instalacji, w tym sieci kablowych, urządzeń monitorujących, anten 

zbiorczych, domofonów, dźwigów osobowych lub towarowych  
- mienia pracowniczego 

Niniejsza definicja nie obejmuje szkód w oszkleniach. 
Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza: zgodnie z tabelą do SIWZ. 
 
E36 – Klauzula robót budowlano-remontowych  
1.Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy 
ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczeniem objęte 
jest mienie będące przedmiotem prowadzonych w miejscu ubezpieczenia prac remontowo-
budowlanych, o ile te prace: 
� nie wymagają wydania zgody na ich przeprowadzenie przez odpowiedni organ, 
� nie powodują naruszenia konstrukcji nośnej ani fundamentów budynku, 
�  nie powodują zmian obciążenia elementów konstrukcyjnych ani fundamentów budynku, 

mogących powodować zagrożenie stabilności budynku. 
2.Prace niebezpieczne pożarowo (takie jak: kruszenie, cięcie i spawanie, smołowanie, inne 
prace związane z używaniem otwartego ognia lub wysokiej temperatury), muszą być 
wykonywane wyłącznie w obecności, co najmniej jednego odpowiednio przeszkolonego 
pracownika wyposażonego w podręczny sprzęt gaśniczy, a miejsca prowadzenia prac 
niebezpiecznych pożarowo oraz rejony przyległe kontrolowane są każdorazowo po upływie 
jednej godziny od momentu zakończenia pracy. 
Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza: zgodnie z tabelą do SIWZ. 
 
E40 – Klauzula zabezpiecze ń przeciwpo żarowych 
Strony uzgodniły, że Wykonawca-Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia 
przeciwpożarowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 
E42 – Klauzula rzeczoznawców  
Ubezpieczyciel pokryje dodatkowo niezbędne i uzasadnione koszty rzeczoznawców/biegłych 
poniesione przez Ubezpieczającego w związku z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody. 
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Powołanie rzeczoznawców/biegłych każdorazowo następuje w porozumieniu z 
Ubezpieczycielem; brak zgody na powołanie rzeczoznawcy/biegłego musi zostać 
uzasadniony ważnymi względami 
Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza: zgodnie z tabelą do SIWZ. 
 
E 45 - Klauzula usuwania awarii instalacji wodno - kanalizacyjnej i centralnego 
ogrzewania 
1. Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w granicach określonego w umowie 

ubezpieczenia limitu, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty poszukiwania 
przyczyn powstania awarii oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonych 
elementów. 

2. Za awari ę urządzeń i instalacji wodno - kanalizacyjnych uważa się samoistne pęknięcie 
przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub centralnego ogrzewania oraz 
przewodów i rurociągów należących do ubezpieczonego, powodujące szkodę bezpośrednio w 
tych instalacjach 

3. Za awarię uważa się również uszkodzenia spowodowane zamarzaniem  
4. Za koszty poszukiwania przyczyn awarii uznaje się koszty poniesione w celu jednoznacznego 

zidentyfikowania elementu ubezpieczonego mienia, którego wada lub uszkodzenie były 
bezpośrednią przyczyną awarii w szczególności takie jak robocizna i materiały niezbędne do 
identyfikacji, dotarcia do uszkodzonego elementu oraz likwidacji negatywnych następstw tych 
działań tj. przywrócenia urządzeń i instalacji do sprzed powstania awarii. 

Limit odpowiedzialności ustalono na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 
Franszyza: zgodnie z tabelą do SIWZ. 

 

V. Informacje ogólne – dodatkowe: 
 

1. Do niniejszego załącznika mają zastosowanie dane zawarte w załączniku nr 10.5 do 
SIWZ oraz na potrzeby oceny ryzyka dane zawarte w załącznikach 10.6, 10.7, 10.8, 
10.9, 10.10, 10.11, 10.12 do SIWZ oraz w pozostałych, jeśli wykonawca uzna, że ich 
zawartość będzie miała wpływ na tą ocenę.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym załącznikiem mają zastosowanie ogólne 
warunki Wykonawcy dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.    

3. Okres ubezpieczenia wynosi 24 miesi ące licz ąc od 01.05.2015r. do 30.04.2017r.  

4. Dokumentowanie ubezpieczeń: Polisy ubezpieczeniowe zostaną sporządzone 
odrębnie na następujące okresy ubezpieczenia: 

� I okres ubezpieczenia – od 01.05.2015r. do 30.04.2016r.   

� II okres ubezpieczenia - od 01.05.2016r. do 30.04.2017r.  

 Do polis winien być dołączony komplet OWU.  

 

5. Składka płatna w 8 równych ratach, w terminach  

� Składka za I okres ubezpieczenia płatna czterech równych ratach w terminach:                 
15.05.2015r., 15.07.2015r., 15.09.2015r., 15.11.201 5r.  

� Składka za II okres ubezpieczenia płatna czterech równych ratach w terminach:                 
15.05.2016r., 15.07.2016r., 15.09.2016r., 15.11.201 6r.  

 

6.  W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający korzysta z 
licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego działającego pod nazwą ENT 
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BROKER Katarzyna Libura-Pisalska, z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Gdańskiej 5, 
posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeniowego i Funduszy 
Emerytalnych na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1377/05. Umowa 
ubezpieczenia zostanie zawarta przy udziale wymienionego w niniejszy punkcie 
brokera ubezpieczeniowego i będzie wykonywana za jego pośrednictwem przez cały 
okres trwania umowy 

7. Opis przedmiotu zamówienia stanowi autorski program brokera wskazanego w SIWZ. 


