
 

 
 
 
 
 
 
 



Oznaczenie sprawy: U/PN/1/2020/S 
 

str. 2 
 

 
INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do uniewa nienia post powania bez podania 

przyczyny. 

2. Wykonawca winien zapozna  si  ze wszystkimi dokumentami sk adaj cymi si  na 

specyfikacj   warunków zamówienia (SWZ). 

3. Formularz oferty powinien by  wype niony przez Wykonawc ci le wed ug warunków 

i postanowie  zawartych w SWZ. Wszelkie ewentualne zmiany powinny by  parafowane 

przez Wykonawc .  

4. Wszystkie strony oferty winny by  kolejno ponumerowane, a numeracja stron powinna 

rozpoczyna  si  od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. 

5. Ka da ze stron oferty powinna by  parafowana przez osob  upowa nion  do 

podpisywania oferty. 

6. Oferta musi by  trwale spi ta, tak aby nie by o mo liwo ci jej zdekompletowania. 

7. Ka dy Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert , w której musi by  zaoferowana tylko 

jedna ostateczna cena w odniesieniu do poszczególnej cz ci.  

8. Wykonawca powinien uzyska  wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 

zawarcia umowy i pó niejszej realizacji zamówienia. 
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY 

 

Zamawiaj cy:  „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

95-100 Zgierz, ul. A. Struga 45 

                                            tel. 42 715-12-95  fax. 42 715-27-61 

STRONA INTERNETOWA:              www.wodkan.zgierz.pl  
                 REGON: 472320756                           NIP:   732 - 18 - 68 – 898 
                 GODZINY OTWARCIA:                   od poniedzia ku do pi tku, w godz. 800 – 1600 

 

Przedmiot zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest us uga ubezpieczenia Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – 

Zgierz” sp. z o.o. w okresie od 03.04.2020 do 02.04.2023 r. nazywana w dalszej cz ci SWZ 

„przedmiotem zamówienia” w nast puj cym zakresie: 

a) Cz  1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym: 

-  ubezpieczenie sprz tu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

oraz ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej wraz z doubezpieczeniami zwi zanymi 

ze zwi kszeniem posiadanego maj tku lub konieczno ci  przywrócenia maj tku do stanu 

sprzed szkody. 

b) Cz  2 – Ubezpieczenie pojazdów u ytkowanych przez Zamawiaj cego wraz 

z doubezpieczeniami zwi zanymi ze zwi kszeniem posiadanego maj tku 

lub konieczno ci  przywrócenia maj tku do stanu sprzed szkody. 

Szczegó owy zakres zamówienia znajduje si  w Opisie przedmiotu zamówienia – Za cznik 

nr 1a i 1b do SWZ. 

Zamawiaj cy wy oni Wykonawc  przedmiotu zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówie  w Spó ce „Wodoci gi 

i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. (zwanym dalej „Regulaminem”), zamieszczonym na stronie 

internetowej Zamawiaj cego:- www.wodkan.zgierz.pl w zak adce „Przetargi”. 

Ilekro  w niniejszej SWZ jest mowa o „ustawie” lub „Pzp” - oznacza to  ustaw  z dnia 

29.01.2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1843). 

Osobami upowa nionymi do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiaj cego s ; 

 w sprawach merytorycznych –Ma gorzata Augustyniak, tel. 42 715 12 95 wew. 63 

w godz.  800-1500, 
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 w sprawach formalnych – Marzena Dyaczy ska, tel. 42 715-12-95 w. 34 

w godz. 800-1500 . 

Wszelkie wnioski, o wiadczenia i zawiadomienia sk adane przez Zamawiaj cego 

i Wykonawców wymagaj  formy pisemnej. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania oferty  

w formie elektronicznej.  

Komunikacja mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawcami odbywa si  za po rednictwem 

operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe  

(tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobi cie, za po rednictwem pos ca, faksu 

lub przy u yciu rodków komunikacji elektronicznej (e-mail: zamowienia@wodkan.zgierz.pl) 

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca  2002 r. o wiadczeniu us ug drog  elektroniczn  (tekst 

jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 123). Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawca przekazuj  

wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za po rednictwem faksu lub przy 

yciu rodków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  

o wiadczeniu us ug drog  elektroniczn , ka da ze Stron na danie drugiej Strony 

niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1.1. Oferta winna by  sporz dzona na za czonym FORMULARZU OFERTY. 

1.2. Do oferty winny by  za czone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi 

postanowieniami punktu 2 SWZ. 

1.3. Dokumenty,  o  których  mowa  w  pkt.  1.2.  mog  by  przedstawione  w  formie  

orygina ów lub kserokopii po wiadczonych za zgodno  z orygina em przez 

Wykonawc , z zastrze eniem pkt. 1.4. Zamawiaj cy zwróci si  o przedstawienie 

orygina u lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy 

przedstawiona przez Wykonawc  kserokopia dokumentu b dzie nieczytelna lub 

dzie budzi a w tpliwo ci, co do jej prawdziwo ci, a Zamawiaj cy nie b dzie móg  

sprawdzi  jej prawdziwo ci w inny sposób. 

1.4. Pe nomocnictwo, o którym mowa w pkt. 1.6 niniejszej SWZ, musi by  do czone do 

oferty w formie orygina u lub kopii po wiadczonej przez notariusza za zgodno  

z orygina em. 

1.5. Wykonawca winien przedstawi  ofert  zgodn  z wymaganiami SWZ. 

1.6. Oferta winna by  sporz dzona czytelnie, w j zyku polskim i podpisana przez 

upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie za czniki do oferty 

stanowi ce o wiadczenia Wykonawcy winny by  równie  podpisane przez 
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upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy. Upowa nienie do podpisania oferty 

wraz z za cznikami musi bezpo rednio wynika  z dokumentów do czonych do 

oferty. Oznacza to, e je eli upowa nienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzaj cego status prawny Wykonawcy, to do oferty nale y do czy  stosowne 

pe nomocnictwo udzielone przez osoby do tego upowa nione. 

1.7. Wykonawca mo e z  tylko jedn  ofert  obejmuj  ca  lub dan  cz  

zamówienia, Wykonawca mo e wprowadzi  zmiany lub wycofa  z on  ofert  przed 

up ywem terminu sk adania ofert. W tym wypadku powiadomienie musi by  z one 

wed ug tych samych zasad jak sk adana oferta z dopiskiem ZMIANA/WYCOFANIE. 

1.8. Wykonawca winien zamie ci  ofert  w nieprzezroczystych, zaklejonych dwóch 

kopertach. Kopert  zewn trzn  nale y opisa  w nast puj cy sposób:  

Oferta na: 

„Ubezpieczenie maj tkowe Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

 na okres od 03.04.2020 do 02.04.2023 r.”  

 Nie otwiera  przed 04.03.2020 r. 
 

Ponadto koperta wewn trzna, w której nale y umie ci  ofert  poza opisem podanym 

powy ej powinna by  opatrzona nazw  i adresem Wykonawcy, aby mo na by o 

odes  ofert  bez otwierania w przypadku stwierdzenia jej dostarczenia  

z opó nieniem lub wycofania. 

1.9. Skutki zwi zane z nie oznaczeniem koperty w sposób podany w SWZ ponosi 

Wykonawca. 

1.10. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyj tkiem informacji stanowi cych 

tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, a Wykonawca zastrzeg  w odniesieniu do tych informacji, e nie mog  

by  one udost pnione innym uczestnikom post powania. 

1.11. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  dokonania zmian postanowie  zawartej umowy 

w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Mo liwe przewidywane zmiany umowy zapisano w Za czniku nr 1a lub 1b oraz 

Za czniku nr 6a lub 6b – Umowie Generalnej Ubezpieczenia Spó ki „Wodoci gi i 

Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

1.12. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci udzielenia zamówie  (uzupe niaj cych) 

o których mowa w § 37 ust. 1 pkt. 4) Regulaminu udzielania zamówie  w Spó ce 

„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 
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1.13. W ramach zamówienia podstawowego Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  

dokonania  doubezpiecze  zwi zanych z:  

 zwi kszeniem posiadanego maj tku,  

 konieczno ci  przywrócenia maj tku do stanu sprzed szkody, 

 odnowienia wykorzystanego limitu,  

 zakupionymi w okresie trwania umowy pojazdami w tym: obj ciem 

odpowiedzialno ci  w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,  

nast pstw nieszcz liwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenia pojazdów 

od utraty i uszkodze  (AC/KR/Ass).  

Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  dokonania doubezpiecze , o których mowa 

powy ej, do wysoko ci 10% w odniesieniu do aktualnego stanu maj tku dla ka dej 

z Cz ci zamówienia. Warto  kwoty doubezpiecznia zostanie uwzgl dniona 

w ofercie Wykonawcy. 

2. WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU, OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW ORAZ BRAK 

PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POWODU NIE 

SPE NIANIA WARUNKÓW.   

2.1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy spe niaj   

warunki udzia u w post powaniu dotycz ce: 

1) posiadania kompetencji lub uprawnie  do prowadzenia okre lonej dzia alno ci 

zawodowej o ile obowi zek ich  posiadania wynika z odr bnych przepisów: 

Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca by  uprawniony do prowadzenia dzia alno ci 

ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpiecze  Dzia u II za cznika do 

Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U.  

z 2019, poz. 381 ze zm.) w zakresie nie mniejszym ni  opisany w niniejszej SWZ 

odpowiednio do Cz ci zamówienia na wykonanie której sk ada ofert ; 

2) posiadania zdolno ci technicznej lub zawodowej: 

Zamawiaj cy nie stawia szczegó owych wymaga  w zakresie spe niania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spe nianie tego warunku poprzez z enie 

wiadczenia (za cznik nr 4); 
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3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Zamawiaj cy nie stawia szczegó owych wymaga  w zakresie spe niania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spe nianie tego warunku poprzez z enie 

wiadczenia (za cznik nr 4). 

 

2.2. Opis sposobu dokonywania oceny spe niania warunków udzia u w post powaniu 

w tym dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce ich spe nianie przez  

Wykonawc : 

Ocena spe niania warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu  

spe nia/nie spe nia w oparciu o o wiadczenia i dokumenty wchodz ce w sk ad oferty 

(za czone do oferty). 

a) W celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu w zakresie 

opisanym w pkt. 2.1 , Wykonawca zobowiazany jest przed  odpowiednio: 

 wiadczenie sporz dzone wed ug wzoru stanowi cego za cznik  nr  4  do  SWZ,  

o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu (wraz z odpowiednimi 

wykre leniami). Wykonawcy sk adaj cy ofert  wspóln  przedstawiaj  razem 

jeden dokument w formie za cznika nr 4 do SWZ. O wiadczenie z one wspólnie 

przez Wykonawców sk adaj cych ofert  wspóln  powinno by  podpisane przez 

Pe nomocnika upowa nionego przez wszystkich Wykonawców sk adaj cych ofert  

wspóln  do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia; 

 zezwolenie w ciwego organu nadzoru na prowadzenie dzia alno ci 

ubezpieczeniowej w zakresie obj tym przedmiotem zamówienia lub inny dokument 

potwierdzaj cy uprawnienia Wykonawcy do wykonywania dzia alno ci 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpiecze  Dzia u II za cznika do Ustawy  

o dzia alno ci ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. w zakresie nie mniejszym ni  

opisany w niniejszej SWZ, (w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie 

zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one 

przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich). 

 
Wykonawca w sytuacji, gdy polega na zdolno ci technicznej lub zawodowej innych 

podmiotów, niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków musi 

udowodni  Zamawiaj cemu, i  b dzie dysponowa  zasobami niezb dnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych 
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podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia. Zamawiaj cy wymaga w odniesieniu do tych podmiotów z enia informacji  

w o wiadczeniu zawartym w za czniku nr 4 oraz za czniku nr 5.  

 

2.3. Brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu niespe nienia warunków: 

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia Wykonawcy, musi on przed :  

a) wiadczenie o braku podstaw wykluczenia, potwierdzaj ce brak podstaw wykluczenia 

nie pó niej ni  na dzie  sk adania ofert, którego wzór stanowi za cznik nr 5 do SWZ 

(w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie zamówienia przez dwóch lub 

wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one przedmiotowe dokumenty dla 

ka dego z nich), 

b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji  

o Dzia alno ci Gospodarczej, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem 

terminu sk adania ofert, (w przypadku wspólnego ubiegania si  o udzielenie 

zamówienia przez dwóch lub wi cej Wykonawców w ofercie musz  by  z one 

przedmiotowe dokumenty dla ka dego z nich). 

3. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJ CY SI  O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spe nia  warunki udzia u w post powaniu oraz z  dokumenty potwierdzaj ce 

spe nienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 2 SWZ. Ponadto tacy 

Wykonawcy ustanawiaj  Pe nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym 

post powaniu albo reprezentowania ich w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. Umocowanie musi wynika  z tre ci pe nomocnictwa przed onego 

wraz z ofert . Pe nomocnictwo powinno jednoznacznie okre la  post powanie 

i precyzowa  zakres umocowania, musi te  wymieni  wszystkich Wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegaj  si  o zamówienie. Ka dy z Wykonawców udzielaj cych 

umocowania musi si  podpisa  na dokumencie pe nomocnictwa czytelnie lub 

potwierdzi  swój autograf imienn  piecz tk . Zaleca si , aby Pe nomocnikiem by  

jeden z Wykonawców ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia.  

3.2. Wszelka korespondencja prowadzona b dzie wy cznie z Pe nomocnikiem. 

3.3. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si  o zamówienie, 

których oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz  zawarli umow  reguluj  
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wspó prac  tych Wykonawców i przed yli t  umow  Zamawiaj cemu nie pó niej 

ni  2 dni przed podpisaniem umowy. Umowa reguluj ca wspó prac  Wykonawców 

wyst puj cych wspólnie musi zawiera : 

a) oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa zosta a zawarta (celem tym musi 

by  zrealizowanie przedmiotowego zamówienia), 

b) oznaczenie czasu trwania umowy obejmuj cy okres nie krótszy ni  okres 

obowi zywania umowy o realizacj  zamówienia, 

c) wykluczenie mo liwo ci wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z partnerów 

(wspó wykonawców) do czasu wype nienia wszystkich zobowi za  wynikaj cych 

z umowy o realizacji zamówienia, 

d) zakaz wprowadzania zmian w umowie reguluj cej wspó prac  partnerów 

(wspó wykonawców) bez pisemnej zgody Zamawiaj cego, 

e) wiadczenie, e wszyscy partnerzy (wspó wykonawcy) przyjmuj  na siebie 

odpowiedzialno  solidarn  za nale yte wykonanie zamówienia, 

f) szczegó owy sposób wspó dzia ania w wykonaniu zamówienia i podzia  zada , 

g) wskazanie Lidera do reprezentowania partnerów (wspó wykonawców) przy 

wykonywaniu zamówienia, 

h) informacj , e Lider jest upowa niony do zaci gania zobowi za , do przyjmowania 

atno ci od Zamawiaj cego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 

wszystkich partnerów (wspó wykonawców) razem i z ka dego z osobna. 

4. WADIUM 

4.1. Ka dy Wykonawca zobowi zany jest zabezpieczy  sw  ofert  wadium w wysoko ci:  

a) Dla Cz ci I: 7 000,00 z   

b) Dla Cze ci II:  3 000,00 z . 

4.2. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej 

wysoko ci i formie, zostanie wykluczony z post powania. 

4.3. Wadium mo e by  wniesione w nast puj cych formach: 

a) pieni dzu; 

b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy oszcz dno ciowo-

kredytowej, z tym, e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych. 
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4.4. W przypadku sk adania przez Wykonawc  wadium w formie gwarancji, gwarancja ma 

by  co najmniej gwarancj  nieodwo aln , bezwarunkow  i p atn  na pierwsze danie, 

musi by  wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporz dzona zgodnie 

z obowi zuj cym prawem i winna zawiera  nast puj ce elementy: 

a) nazw  daj cego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiaj cego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielaj cych gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) numer zamówienia nadany przez Zamawiaj cego, nazw  zamówienia; 

c) okre lenie wierzytelno ci, która ma by  zabezpieczona gwarancj ; 

d) kwot  gwarancji; 

e) termin wa no ci gwarancji (nie krótszy ni  termin zwi zania ofert ); 

f) bezwarunkowe i nieodwo alne zobowi zanie gwaranta do „zap acenia kwoty 

gwarancji na pierwsze pisemne danie Zamawiaj cego zawieraj ce o wiadczenie, i  

Wykonawca, którego ofert  wybrano: 

 w odpowiedzi na  wezwanie Zamawiaj cego, o którym mowa w § 16 Regulaminu 

udzielania zamówie  w Spó ce „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

(zwanego dalej Regulaminem), nie z  dokumentów i o wiadcze , o których mowa 

w pkt. 2.2 i 2.3 SWZ, lub pe nomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to  

z przyczyn niele cych po jego stronie lub 

 odmówi  podpisania umowy na warunkach okre lonych w ofercie, lub 

 zawarcie umowy sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych po stronie  

Wykonawcy”, 

a w przypadku gwarancji wystawionej przez podmiot maj cy siedzib  poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dodatkowo: 

 wybór prawa polskiego i w ciwo ci miejscowej s du wed ug siedziby 

Zamawiaj cego dla  rozstrzygania sporów z tytu u przedmiotu gwarancji. 

4.5. Postanowienia pkt. 4.4 stosuje si  odpowiednio do por cze , okre lonych powy ej 

w pkt. 4.3 b). 

4.6. Wadium wnoszone w pieni dzu nale y wp aci  na nast puj cy rachunek 

Zamawiaj cego: 

Bank Spó dzielczy nr rachunku: 02878300040021010620000002 

  Do oferty nale y do czy  kopi  polecenia przelewu.  



Oznaczenie sprawy: U/PN/1/2020/S 
 

str. 11 
 

4.7. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiaj cego formach nale y 

 w oryginale w kasie, w siedzibie Zamawiaj cego w godzinach 830 – 1400.   

4.8. Wadium nale y wnie  przed up ywem terminu sk adania ofert, przy czym wniesienie 

wadium w pieni dzu za pomoc  przelewu bankowego Zamawiaj cy b dzie uwa  za 

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadz cy rachunek Zamawiaj cego potwierdzi, 

e otrzyma  taki przelew przed up ywem terminu sk adania ofert. 

W wymienionym przypadku do czenie do oferty kopii polecenia przelewu 

wystawionego przez Wykonawc  jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczaj cym 

do stwierdzenia przez Zamawiaj cego terminowego wniesienia wadium przez 

Wykonawc . 

4.9. Zamawiaj cy zwróci niezw ocznie wadium wed ug zasad okre lonych w § 21 

obowi zuj cego u Zamawiaj cego Regulaminu. 

4.10. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie Zamawiaj cego, o którym mowa w § 16 ust. 1 Regulaminu, nie z  

odpowiednio dokumentów lub o wiadcze ,  okre lonych w pkt. 2.2 i 2.3 SWZ, a tak e 

pe nomocnictw, chyba e udowodni, e wynika to z przyczyn niele cych po jego 

stronie. 

4.11. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca, którego oferta 

zosta a wybrana:  

a) odmawia podpisania umowy na warunkach, jakie wcze niej zosta y okre lone 

w ofercie, 

b) zawarcie umowy sta o si  niemo liwe z przyczyn le cych po stronie Wykonawcy. 

5. ZAWARTO  OFERTY 

Kompletna oferta musi zawiera : 

a) Formularz Oferty, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 2 do 

SWZ,  

b) Formularz cenowy, sporz dzony na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 3a 

lub 3b do SWZ,  

c) wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu, 

sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 4 do SWZ, 
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d) wiadczenie Wykonawcy o braku podstawa wykluczenia z post powani w zakresie 

pkt. 3.3 SWZ, sporz dzone na podstawie wzoru stanowi cego Za cznik nr 5 do 

SWZ,  

e) Aktualne zezwolenie na prowadzenie dzia alno ci ubezpieczeniowej na terenie 

Polski, w zakresie ubezpiecze  Dzia u II za cznika do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 

o dzia alno ci ubezpieczeniowej w zakresie nie mniejszym ni  opisany w niniejszej 

SWZ odpowiednio do Cz ci zamówienia na wykonanie której sk ada ofert , 

f) W przypadku, gdy podmiot udost pniaj cy zasoby Wykonawcy b dzie bra  udzia  

w realizacji zamówienia Wykonawca przedk ada do oferty pisemne zobowi zanie 

tego(tych) podmiotu(ów) do udost pnienia swoich zasobów niezb dnych do 

wykonania zamówienia oraz dokumenty wymienione w pkt 2.3 niniejszej SWZ  

w odniesieniu do tego podmiotu, 

g) Ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy, na podstawie których Wykonawca 

zamierza wykona  zamówienie, 

h) stosowne Pe nomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowa nienie do podpisania oferty 

nie wynika bezpo rednio ze z onego w ofercie dokumentu stwierdzaj cego status 

prawny Wykonawcy, 

i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, 

dokument ustanawiaj cy Pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia, 

j) dowód wniesienia wadium, w przypadku wniesienia wadium w pieni dzu, 

k) pozosta e dokumenty wymienione w pkt. 2 niniejszej SWZ. 

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

6.1. Zamawiaj cy przewiduje, e ochrona ubezpieczeniowa obowi zywa  b dzie 

odpowiednio dla ka dego rodzaju ubezpieczenia od 3 kwietnia 2020 r. do 2 kwietnia 

2023 r. z podzia em na 3 roczne okresy rozliczeniowe oraz z zastrze eniem pkt. 6.2. 

6.2. W przypadkach, gdy data rozpocz cia odpowiedzialno ci b dzie pó niejsza ni  

wymieniona powy ej, zak ad ubezpiecze  udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie 

z postanowieniami Umowy Generalnej Ubezpieczenia stanowi cej za cznik nr 1a 
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i 1b do niniejszej SWZ, Wzorca Umowy stanowi cego za cznik nr 6a i 6b do 

niniejszej SWZ oraz w oparciu o informacj  we wniosku o zawarcie ubezpieczenia. 

7. TERMIN ZWI ZANIA WYKONAWCY Z ON  OFERT  

Wykonawca pozostaje zwi zany z on  ofert  przez 30 dni. Bieg terminu zwi zania ofert  

rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert. 

8. MIEJSCE I TERMIN SK ADANIA OFERT 

8.1. Ofert  nale y z  w sekretariacie Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” 

Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, nie pó niej ni  do dnia 04.03.2020 r. godz. 1045 

Wszystkie oferty otrzymane po terminie sk adania ofert podanym powy ej zostan  

zwrócone Wykonawcom bez otwierania po przeprowadzeniu procedury otwarcia ofert. 

9. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert nast pi 04.03.2020 r. godz. 1100 w siedzibie Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja 

– Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45, sala konferencyjna. 

10. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA NIE  DOTYCZ CYCH SWZ 

10.1. Wykonawca mo e zwróci  si  na pi mie o wyja nienie tre ci SWZ. Zamawiaj cy 

udzieli wyja nie  niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 4 dni przed up ywem terminu 

sk adania ofert, pod warunkiem, e wniosek wp ynie nie pó niej ni  do ko ca dnia, 

w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert. Je eli wniosek 

o wyja nienie tre ci SWZ wp ynie po up ywie terminu na jego z enie lub dotyczy 

udzielonych wyja nie , Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  lub pozostawi  wniosek 

bez rozpoznania.  

10.2. Zamawiaj cy przeka e tre  zapyta  wraz z wyja nieniami wszystkim Wykonawcom, 

którym przekaza  SWZ, bez ujawniania ród a zapytania, a je eli SWZ udost pniony 

jest na stronie internetowej zamie ci je na stronie internetowej.  

10.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e, przed up ywem 

terminu sk adania ofert, zmodyfikowa  tre  SWZ. Dokonane w ten sposób 

modyfikacje stan  si  cz ci  sk adow  SWZ i przekazane zostan  niezw ocznie 

wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ, a je eli SWZ udost pniony jest na 

stronie, zostan  zamieszczone na stronie internetowej. 

10.4. Zamawiaj cy prosi o niezw oczne potwierdzenie otrzymania wyja nie  lub uzupe nie  

do SWZ. 
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10.5. Zamawiaj cy nie zamierza zwo ywa  zebrania Wykonawców w celu udzielenia 

wyja nie . 

10.6. Zamawiaj cy mo e przed  termin sk adania ofert, je eli b dzie to niezb dne dla 

umo liwienia Wykonawcom uwzgl dnienia w przygotowywanych ofertach zmian 

wynikaj cych z modyfikacji tre ci SWZ. O przed eniu terminu sk adania ofert 

Zamawiaj cy niezw ocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekaza  

SWZ, a je eli specyfikacja jest udost pniana na stronie internetowej, zamieszcza 

informacj  na tej stronie. Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg 

terminu sk adania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.1. 

11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

11.1. Cena oferty to czna suma sk adek ubezpieczeniowych za okres obowi zywania 

umowy na wykonanie niniejszego zamówienia obliczona zgodnie z Za cznikiem nr 

3a i 3b do SWZ. 

11.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawc  w oparciu o informacje zawarte 

w niniejszej SWZ. 

11.3. Wszystkie sk adniki ceny oferty winny by  wyra one w z otych polskich i podane 

z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku. 

11.4. Ceny jednostkowe i stopy sk adek okre lone przez Wykonawc  w ofercie nie b  

zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie b  podlega y waloryzacji.  

11.5. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca zobowi zany jest 

przedstawi  wysoko  stopy sk adki oraz wyliczon  w oparciu o ni  sk adk  roczn  

z tytu u ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk w odniesieniu do ka dej grupy 

mienia, zgodnie z danymi wskazanymi w Formularzu cenowym, stanowi cym 

Za cznik nr 3a do SWZ. 

11.6. W odniesieniu do postanowie , w których odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ustalona 

jest ponad przyj te sumy ubezpieczenia wymienionych w Za czniku nr 3a w pkt. 1.1. 

Postanowienia dotycz ce kosztów dodatkowych ponad sum  ubezpieczenia 

w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk (znajduj cych si  w Sekcji II Umowy Generalnej 

Ubezpieczenia, stanowi cej za cznik nr 1a do SWZ) - Wykonawca zobowi zany jest 

przedstawi  wysoko  stopy sk adki oraz wyliczon  w oparciu o ni  sk adk  roczn . 

11.7. W ubezpieczeniu odpowiedzialno ci cywilnej wynikaj cej z prowadzonej dzia alno ci 

i posiadanego mienia Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  wysoko cznej 
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sk adki rocznej w odniesieniu do sumy gwarancyjnej okre lonej w Formularzu 

cenowym – Za cznik nr 3a. 

11.8. W obowi zkowym ubezpieczeniu odpowiedzialno ci cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powsta e w zwi zku z ruchem tych pojazdów, Wykonawca 

zobowi zany jest przedstawi  sk adk  jednostkow  dla ka dej grupy pojazdów, 

wysoko  sk adki rocznej w odniesieniu do ka dej grupy pojazdów zgodnie z Tabel  

umieszczon  w Formularzu cenowym – Za cznik nr 3b. 

11.9. W ubezpieczeniu nast pstw nieszcz liwych wypadków kierowców i pasa erów 

(NNW) Wykonawca zobowi zany jest przedstawi  sk adk  jednostkow  dla ka dego 

pojazdu w odniesieniu do danej grupy pojazdów, wysoko  sk adki rocznej z tytu u 

ubezpieczenia nast pstw nieszcz liwych wypadków kierowców i pasa erów (NNW) 

w odniesieniu do ilo ci pojazdów, zgodnie z Tabel  umieszczon  w Formularzu 

cenowym – Za cznik nr 3b. 

11.10. W ubezpieczeniu pojazdów l dowych od uszkodze  i kradzie y (AC) Wykonawca 

zobowi zany jest przedstawi  wysoko  stopy sk adki w odniesieniu do ka dej grupy 

pojazdów i wyliczon  na tej podstawie wysoko  sk adki rocznej  w odniesieniu do 

ka dej grupy pojazdów, zgodnie z Tabel  umieszczon  w Formularzu cenowym – 

Za cznik nr 3b. 

12. KRYTERIA I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY OFERT 

12.1. Wybór spo ród ofert wa nych i nieodrzuconych dokonywany b dzie w oparciu o ocen  

nast puj cego kryterium: 

a) cena oferty – 100 % ( maksymalnie 100 pkt. w 100 pkt. skali ocen ) 

Opis punktacji: oferta z najni sz  cen  otrzyma maksymaln  ilo  punktów; pozosta e 

oferty oceniane b  wg wzoru: 

najni sza cena oferty  

-------------------------------- x 100 = ............. pkt 

cena badanej oferty  

12.2. Liczba punktów jest zaokr glana do dwóch miejsc po przecinku. 

12.3. Za najkorzystniejsz  uznana zostanie oferta, która uzyska najwy sz  liczb  punktów 

w ostatecznej ocenie punktowej. 
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13. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
13.1. Otwarcie ofert jest jawne. 

13.2. Podczas otwierania ofert Zamawiaj cy og osi nazwy i adresy Wykonawców, a tak e 

informacje dotycz ce cen, terminów wykonania zamówienia i warunków p atno ci 

zawartych w ofertach. 

13.3. Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 

okre lonym w SWZ oraz jest ofert  najkorzystniejsz . 

13.4. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli w trakcie jej sprawdzania stwierdzi, e: 

a. ono j  po wyznaczonym terminie, 

b. jest niekompletna z powodu nie uzupe nienia dokumentów przez Wykonawc  

w okre lonym przez Zamawiaj cego terminie, 

c. ona przez Wykonawc  wykluczonego z udzia u w post powaniu o udzielenie 

zamówienia, 

d. nie odpowiada tre ci SWZ.   

13.5. Zamawiaj cy poprawi omy ki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty, w szczególno ci 

w nast puj cych przypadkach: 

a. gdy sk adka roczna dla danego przedmiotu ubezpieczenia nie b dzie odpowiada a 

iloczynowi podanej ceny jednostkowej (stopy sk adki) i sumy ubezpieczenia, to za 

prawid owo podane przyjmuje si  cen  jednostkow  (stop  sk adki) oraz sum  

ubezpieczenia, 

b. gdy czna sk adka roczna za dane ubezpieczenie nie b dzie odpowiada a sumie 

sk adek rocznych dla ka dego przedmiotu ubezpieczenia, to za prawid owo podane 

przyjmuje si  sk adki roczne dla ka dego przedmiotu ubezpieczenia, 

c. gdy sk adka czna trzyletnia nie b dzie odpowiada a sumie sk adek rocznych, to 

za prawid owo podan  przyjmuje si  sk adk  roczn . 

13.6. W przypadku, gdy nie mo na dokona  wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgl du 

na to, e zosta y z one oferty o takiej samej cenie, Zamawiaj cy wezwie 

Wykonawców, którzy z yli te oferty, do z enia w okre lonym terminie ofert 

dodatkowych, przy czym ceny nowo z onych ofert nie mog  by  wy sze od 

wcze niej zaproponowanych. 

13.7. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana, uchyla si  od zawarcia umowy, 

Zamawiaj cy wybierze ofert  najkorzystniejsz  spo ród pozosta ych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e nie z ono adnej oferty nie 

podlegaj cej odrzuceniu.  
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13.8. W zawiadomieniu wys anym do Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, 

Zamawiaj cy okre li termin i miejsce zawarcia umowy.  

14. PODWYKONAWSTWO 

Zamawiaj cy da wskazania przez Wykonawc  w ofercie cz ci zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzy  podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nast pi  

w Formularzu Oferty. 

15. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS UGUJ CYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

Zgodnie z zapisami Rozdzia u XII Regulaminu w post powaniach o udzielenie zamówienia 

prowadzonych na podstawie  Regulaminu rodków ochrony prawnej nie stosuje si . 

16. KLAUZULA INFORMACYJNA w trybie art. 13 RODO1 w celu zwi zanym 

z post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

16.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj cy 

informuje, e:  

a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

Spó ka „Wodoci gi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o., ul. A. Struga 45,  95-100 Zgierz 

b. pracownikiem ds.  ochrony danych osobowych w  „Wodoci gi i Kanalizacja - 

Zgierz” Sp. z o.o.  jest Pani Ma gorzata Augustyniak,  

kontakt: m.augustyniak@wodkan.zgierz.pl , tel. 42 715 12 95, 

c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu  zwi zanym z post powaniem o udzielenie zamówienia publicznego :  

Znak sprawy:  U/PN/1/2020/S 

pn: Ubezpieczenie maj tkowe Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.  
na okres od 03.04.2020r. do 02.04.2023r. 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 

d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b  osoby lub podmioty, którym 

udost pniona zostanie dokumentacja post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 
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ust. 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;   

e. Pani/Pana dane osobowe b  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy 

Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako czenia post powania o udzielenie zamówienia, 

a je eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

ca y czas trwania umowy; 

f. obowi zek podania przez Pani /Pana danych osobowych bezpo rednio Pani/Pana 

dotycz cych jest wymogiem ustawowym okre lonym w przepisach ustawy Pzp, 

zwi zanym z udzia em w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania okre lonych danych wynikaj  z ustawy Pzp;   

g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b  podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

h. posiada Pani/Pan: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dost pu do danych osobowych Pani/Pana 

dotycz cych; 

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych 2; 

 na podstawie art. 18 RODO prawo dania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrze eniem przypadków, o których mowa 

w art. 18 ust. 2 RODO3; 

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych 

narusza przepisy RODO; 

i. nie przys uguje Pani/Panu: 

 w zwi zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni cia danych 

osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdy  podstaw  prawn  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 
UWAGA: 
1) rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi zku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1). 
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2) Wyja nienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo e skutkowa  zmian  wyniku post powania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian  postanowie  umowy w zakresie niezgodnym z ustaw  Pzp 
oraz nie mo e narusza  integralno ci protoko u oraz jego za czników. 
 
3).Wyja nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, 
w celu zapewnienia korzystania ze rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 
prawnej, lub z uwagi na wa ne wzgl dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa stwa cz onkowskiego. 

 

16.2. Administratorzy danych osobowych w post powaniu: 

Administratorem danych osobowych obowi zanym do spe nienia obowi zku  informacyjnego 

z art. 13 RODO b dzie w szczególno ci: 

a. Zamawiaj cy - wzgl dem osób fizycznych, od których  dane osobowe 

bezpo rednio pozyska . Dotyczy to w szczególno ci: 

 wykonawcy b cego osob  fizyczn , 

 wykonawcy b cego osob  fizyczn , prowadz  jednoosobow  dzia alno  

gospodarcz , 

 pe nomocnika wykonawcy b cego osob  fizyczn  ( np. dane osobowe 

zamieszczone w pe nomocnictwie), 

 cz onka organu zarz dzaj cego wykonawcy, b cego osob  fizyczna (np. dane 

osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

 osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania 

o udzielenie zamówienia publicznego; 

b. Wykonawcy - wzgl dem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio 

pozyska . Dotyczy to w szczególno ci: 

 osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia, 

 podwykonawcy/ podmiotu trzeciego b cego osoba fizyczn , 

 podwykonawcy/podmiotu trzeciego b cego osob  fizyczn  prowadz  

jednoosobow  dzia alno  gospodarcz , 

 pe nomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego b cego osob  fizyczn  ( 

np. dane osobowe zamieszczone w pe nomocnictwie), 

 cz onka organu zarz dzaj cego podwykonawcy/ podmiotu trzeciego, b cego 

osob  fizyczn  ( np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK); 

c. Podwykonawca/podmiot trzeci- wzgl dem osób trzecich, od których dane 

osobowe bezpo rednio pozyska . Dotyczy to w szczególno ci osoby fizycznej 

skierowanej do realizacji zamówienia. 
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17. WYKAZ ZA CZNIKÓW 

L.p. Oznaczenie 
Za cznika Nazwa Za cznika 

1.  Za cznik nr 1a Umowa Generalna Ubezpieczenia Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – 
Zgierz” Sp. z o.o. – Cz  1 

2.  Za cznik nr 1b Umowa Generalna Ubezpieczenia Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – 
Zgierz” Sp. z o.o. – Cz  2 

3.  Za cznik nr 1c  Dane dotycz ce oceny ryzyka oraz opis ryzyka 

4.  Za cznik nr 2 Wzór Formularza Oferty. 

5.  Za cznik nr 3a Wzór Formularza Cenowego – Cz  1 

6.  Za cznik nr 3b Wzór Formularza Cenowego – Cz  2 

7.  Za cznik nr 4 Wzór o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu warunków udzia u 
w post powaniu. 

8.  Za cznik nr 5 Wzór o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 

9 Za cznik nr 6a Wzór umowy Cz  1 

10 Za cznik nr 6b Wzór umowy Cz  2 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest us uga polegaj ca na ubezpieczeniu Spó ki „Wodoci gi 

i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o., obejmuj ca ubezpieczenia maj tkowe, odpowiedzialno ci 

cywilnej oraz komunikacyjne wraz z doubezpieczeniami zwi zanymi ze zwi kszeniem 

posiadanego maj tku, konieczno ci  przywrócenia maj tku do stanu sprzed szkody lub 

odnowieniem wykorzystanego limitu, obj ciem odpowiedzialno ci  w zakresie 

obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody zwi zane z ruchem tych pojazdów, nast pstw nieszcz liwych 

wypadków pasa erów i kierowców oraz ubezpieczenia pojazdów od uszkodze  i kradzie y 

oraz Assistance zakupionych w czasie realizacji Umowy. 

Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si  w UMOWIE GENERALNEJ 

UBEZPIECZENIA SPÓ KI „WODOCI GI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O., 

stanowi cej Za cznik nr 1a i 1 b do niniejszej SWZ.  
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ZA CZNIK NR 1a  
Umowa Generalna Ubezpieczenia Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. – 

Cz  1 
 

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MIENIA 
I ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ 

 
 

 
 

UWAGA:   ZAPISY NINIEJSZEGO Z CZNIKA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO ROZSTRZYGNI CIU POST POWANIA 
STANOWI  B  ZA CZNIKI DO UMÓW O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JAKO UMOWA GENERALNA 
UBEZPIECZENIA. 

DLA KA DEGO Z ZADA  ZOSTANIE PRZYGOTOWANA UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ZAWIERAJ CA WY CZNIE 
POSTANOWIENIA W CIWE DLA DANEGO ZADANIA. 

 
UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MIENIA I ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ -  C  1 
ZWANA DALEJ UMOW  GENERALNA UBEZPIECZENIA 

 

 

UBEZPIECZYCIEL: (wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz ) 
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UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA 

 
MIENIA I ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ 

SPÓ KI „WODOCI GI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O. 

ZWAN  DALEJ UMOW  GENERALN   

 

SPIS TRE CI 

 

1. SEKCJA I 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

2. SEKCJA II 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

3. SEKCJA II A 

UBEZPIECZENIE SPRZ TU ELEKTRONICZNEGO OD AWARII I USZKODZE  

4. SEKCJA III 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ  (OC) 
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SEKCJA I 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 

1. UBEZPIECZAJ CY/UBEZPIECZONY 

1.1. Ubezpieczaj cy: 

SPÓ KA „WODOCI GI I KANALIZACJA - ZGIERZ” SP. Z O.O. 

ul. A. Struga 45,  

95-100 Zgierz 

1.2. Ubezpieczony:  
1.2.1. SPÓ KA „WODOCI GI I KANALIZACJA - ZGIERZ” SP. Z O.O. 

ul. A. Struga 45, 

95-100 Zgierz 

1.2.2. oraz podmioty zgodnie z ustaleniami poszczególnych Sekcji 

1.3. Umowa zosta a zawarta i jest realizowana za po rednictwem Biura Brokerów 
Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. z siedzib  w odzi przy ul. Gda skiej 91 
zwanego dalej „Brokerem” 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WARUNKÓW UMOWY GENERALNEJ  

2.1. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia b  mia y 
pierwsze stwo przed postanowieniami w ciwych ogólnych warunków ubezpieczenia 
z zastrze eniem zapisów okre lonych w pkt 2.2. 

2.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej okre lony w Umowie Generalnej Ubezpieczenia okre la 
minimalny wymagany zakres ubezpieczenia. Je eli w ogólnych warunkach ubezpieczenia, 
które b  mia y zastosowanie w poszczególnych okresach ubezpieczenia znajduj  si  
postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczonego, to w takim zakresie zast puj  one 
postanowienia okre lone w Umowie Generalnej Ubezpieczenia. 

2.3. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Umowy Generalnej Ubezpieczenia b  
mia y zastosowanie uregulowania wynikaj ce z powszechnie obowi zuj cych przepisów 
prawa i w ciwych dla danej sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia ogólnych 
warunków ubezpieczenia. 

2.4. W przypadku, kiedy ogólne warunki ubezpieczenia s  odmienne od powszechnie 
obowi zuj cych przepisów prawa, pierwsze stwo stosowania b  mia y zapisy 
korzystniejsze dla Ubezpieczonego. 

2.5. Wszelkie w tpliwo ci powsta e w toku realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia nale y 
interpretowa  na korzy  Ubezpieczonego. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE CZASU OBOWI ZYWANIA UMOWY GENERALNEJ 

3.1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od 03.04.2020 r. – 02.04.2023 r. 
Umowa b dzie realizowana w trzech rocznych okresach ubezpieczenia, w ramach których 

 obowi zywa y odnawiane corocznie sumy i limity. 

3.2. W przypadkach, gdy data rozpocz cia odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela b dzie 
pó niejsza ni  03 kwietnia ka dego rocznego okresu ubezpieczenia Ubezpieczyciel udzieli 
ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z postanowieniami Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
oraz w oparciu o informacj  we wniosku o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej. 
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4. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE SUM UBEZPIECZENIA, SUMY GWARANCYJNEJ I LIMITÓW  

4.1. W odniesieniu do ubezpiecze  wskazanych w Sekcji II Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
je eli Umowa Generalna Ubezpieczenia nie stanowi inaczej sumy ubezpieczenia 
w systemie sum sta ych s  podane jedn  kwot  dla wszystkich Ubezpieczonych 
w odniesieniu do ca ci maj tku, a ustalone limity w systemie pierwszego ryzyka s  
przyj te solidarnie w odniesieniu do wszystkich jednostek i lokalizacji Ubezpieczonego. 

4.2. Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialno ci ustalone dla 
poszczególnych kategorii mienia i postanowie  Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
stanowi  górn  granic  odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela w rocznym okresie 
ubezpieczenia z zastrze eniem zapisów Sekcji II pkt 2 oraz limitów ponad sum  
ubezpieczenia okre lonych w pkt 6 Sekcji II. 

4.3. Wyp ata odszkodowania nie powoduje konsumpcji sumy ubezpieczenia ustanowionej 
w systemie na sumy sta e. 

4.4. Wyp ata odszkodowania powoduje redukcj  limitów oraz sum ubezpieczenia przyj tych 
w systemie na pierwsze ryzyko. 

4.5. Wyp ata odszkodowania w ubezpieczeniu odpowiedzialno ci cywilnej wskazanym 
w sekcji III (OC ogólne) b dzie powodowa  konsumpcj  sumy gwarancyjnej o kwot  
wyp aconego odszkodowania. 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE FRANSZYZY I UDZIA U W ASNEGO 

5.1. Ubezpieczyciel b dzie stosowa  jedynie franszyzy i udzia y w asne okre lone w Umowie 
Generalnej Ubezpieczenia. 

5.2. Przez franszyz  redukcyjn  rozumie si  okre lon  kwotowo lub procentowo cz  
odszkodowania, któr  Ubezpieczyciel potr ca z ustalonego odszkodowania w odniesieniu 
do wypadku ubezpieczeniowego. 

5.3. Przez franszyz  integraln  rozumie si  kwot , do wysoko ci której Ubezpieczyciel nie 
ponosi odpowiedzialno ci, a po przekroczeniu której odpowiada w ca ci. 

5.4. Udzia  w asny to okre lony procentowo udzia  Ubezpieczaj cego w nale nym 
odszkodowaniu. 

5.5. Wysoko  franszyzy redukcyjnej i udzia u w asnego w pojedynczej szkodzie nie mo e 
przekroczy  kwoty 10 000 z , z zastrze eniem zapisów pkt 6.9. Sekcji II. 

6. POSTANOWIENIA  DOTYCZ CE  SK ADKI 

6.1. W odniesieniu do poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia p atno  sk adki 
nast pi w 4 ratach w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia w nast puj cych terminach: 

6.1.1. I rata p atna do 30.04. 

6.1.2. II rata p atna do 31.07. 

6.1.3. III rata p atna do 31.10. 

6.1.4. IV rata p atna do 31.01. 

6.2. W przypadku doubezpiecze , ubezpiecze  krótkoterminowych oraz tych, które 
rozpoczynaj  si  po 03 kwietnia danego roku sk adka b dzie p atna jednorazowo w 
terminie p atno ci kolejnej raty. W przypadku, gdy doubezpieczenie rozpoczyna si  po 
terminie p atno ci ostatniej raty nale na sk adka b dzie p atna w terminie 14 dni od dnia 
dostarczenia polisy. 

6.3. Wyliczenie sk adki wynikaj ce z doubezpiecze , ubezpiecze  krótkoterminowych 
naliczane b dzie zgodnie z zasad  pro rata temporis liczone co do dnia z zastrze eniem 
zapisów pkt. 6.11. 
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6.4. Ubezpieczycielowi przys uguje sk adka za ca y okres udzielanej ochrony. Brak zap aty raty 
sk adki nie mo e by  podstaw  do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia oraz nie 
powoduje ustania ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku niezap acenia kolejnej raty 
sk adki w wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel powiadomi Brokera i wezwie 
Ubezpieczaj cego do zap aty nale nej raty sk adki. 

6.5. Za zap at  sk adki uwa a si  moment z enia zlecenia zap aty w banku na w ciwy 
rachunek Ubezpieczyciela, pod warunkiem, e na rachunku Ubezpieczaj cego znajdowa a 
si  wystarczaj ca ilo rodków. 

6.6. Ubezpieczyciel nie b dzie stosowa  sk adek minimalnych. 

6.7. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienno  stawek oraz sk adek (dla ubezpiecze  dla których 
brak jest wymogu wskazania stawki w ofercie) okre lonych w ofercie w czasie 
obowi zywania Umowy Generalnej Ubezpieczenia. 

6.8. Ubezpieczyciel nie b dzie potr ca  z wyp acanych odszkodowa  nale nej kolejnej raty 
sk adki. 

6.9. Ubezpieczyciel dokona rozliczenia (dop aty/zwrotu) sk adki za maj tek obj ty ochron  
ubezpieczeniow  do dnia 15 czerwca kolejnego roku za rok poprzedzaj cy.  

6.10. Dop ata/zwrot sk adki z tytu u rozliczenia nast pi do 30.06. roku, w którym dokonywane 
jest rozliczenie. 

6.11. Rozliczenie sk adki nale nej Ubezpieczycielowi za udzielenie automatycznej ochrony 
ubezpieczeniowej zgodnie z pkt. 2 Sekcji II w zakresie ubezpieczenia mienia od 
wszystkich ryzyk b dzie wyliczone zgodnie ze wzorem: 

ró nica sumy ubezpieczenia (na koniec i na pocz tek rocznego okresu ubezpieczenia) x 
stawka z oferty za poszczególn  grup  mienia x ½. 

 
6.12. Zwrot sk adki w przypadku zmniejszenia warto ci maj tku dokonanej na podstawie 

rozliczenia nast pi w sposób okre lony w pkt 6.11. w terminie opisanym w pkt 6.10. 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ CYCH ZAWARCIE UMOWY 
UBEZPIECZENIA I TERMINY ICH WYSTAWIENIA 

7.1. Ubezpieczyciel wystawi dokument Umowy Generalnej Ubezpieczenia podpisany 
i zaparafowany przez osoby upowa nione ze strony Ubezpieczyciela w dwóch 
egzemplarzach zawieraj cy wszystkie postanowienia zawarte w opisie przedmiotu 
zamówienia. Ubezpieczaj cy dokonuje zwrotu podpisanego egzemplarza Umowy 
Generalnej Ubezpieczenia. 

7.2. W ka dym kolejnym rocznym okresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel wystawi: 

7.2.1. Polis  ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprz tu elektronicznego od 
wszystkich ryzyk. 

7.2.2. Polis  ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej. 

7.3. Na wniosek Ubezpieczaj cego Ubezpieczyciel wystawi certyfikat potwierdzaj cy 
ubezpieczenie maj tku, który s y jako zabezpieczenie do zawieranych umów 
kredytowych. 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE DEFINICJI PRACOWNIKA, WSPÓ PRACOWNIKA 
I REPREZENTANTÓW 

8.1. Za pracowników Ubezpieczaj cego/Ubezpieczonego uwa a si  osoby fizyczne zatrudnione 
na podstawie umowy o prac , powo ania, wyboru, mianowania lub na podstawie innej 
umowy cywilno-prawnej. Za pracowników uznaje si  równie  praktykantów, 
wolontariuszy, sta ystów lub osoby skierowane do prac interwencyjnych z Urz du Pracy, 
osoby skazane skierowane do wykonywania nieodp atnych prac spo ecznie u ytecznych 
wyrokiem s du lub przez zak ad karny, którym Ubezpieczaj cy powierzy  wykonanie 
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okre lonych czynno ci, a tak e osoby wykonuj ce w imieniu i na rzecz Ubezpieczonego 
prac  jako pracownicy agencji pracy tymczasowej. 

8.2. Za wspó pracowników Ubezpieczonego uwa a si  osoby trzecie, które zawar y 
z Ubezpieczonym umow  cywilnoprawn  jako przedsi biorca i wykonuj  w imieniu i na 
rzecz Ubezpieczonego Zadania, w tym równie  z wykorzystaniem mienia nale cego do 
Ubezpieczonego. 

8.3. Za reprezentantów Ubezpieczaj cego uwa a si  wy cznie Prezesa Zarz du, cz onków 
Zarz du, cz onków Rady Nadzorczej, prokurentów. 

8.4. W odniesieniu do art. 827 §1 i §2 Kc w Umowie Generalnej Ubezpieczenia za 
Ubezpieczaj cego nale y rozumie  wy cznie reprezentantów okre lonych w pkt 8.3. 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ZAWIADOMIENIA O WYPADKU UBEZPIECZENIOWYM   

9.1. Ubezpieczony jest zobowi zany powiadomi  Ubezpieczyciela o zaistnia ym wypadku 
ubezpieczeniowym niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  w ci gu 7 dni od daty zaj cia 
wypadku lub powzi cia o nim wiadomo ci. Powy sze zapisy dotycz  ubezpieczenia w 
Sekcji II, IIA. W przypadku kradzie y Ubezpieczony jest zobowi zany do niezw ocznego 
powiadomienia Policji oraz Ubezpieczyciela najpó niej nast pnego dnia roboczego. 

9.2. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczonego obowi zku zg oszenia wypadku w 
terminie okre lonym w Umowie Generalnej Ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie odmówi 
wyp aty nale nego odszkodowania ani go nie ograniczy, o ile niezawiadomienie w terminie 
nie mia o wp ywu na rozmiar szkody, ustalenie okoliczno ci szkody, odpowiedzialno ci 
Ubezpieczyciela oraz nie przyczyni o si  do zwi kszenia szkody. Przepisy art. 818 § 3 K c 
nie maj  zastosowania.  

10. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ZAPISÓW ART. 815 §2 KC 

10.1. Ubezpieczyciel nie korzysta z uprawnienia okre lonego w  art. 815 K c § 2 i nie nak ada na 
Ubezpieczonego obowi zku notyfikacji w czasie trwania umowy.  

10.2. Zdania poprzedniego nie stosuje si , a obowi zek notyfikacji jest zachowany gdy wyst pi  
okoliczno ci skutkuj ce konieczno ci  sporz dzenia nowych dokumentów dotycz cych 
bezpiecze stwa po arowego, wymaganych przez prawo. 

11. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE JURYSDYKCJI  

11.1. Spory wynikaj ce w zwi zku z realizacj  Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
rozwi zywane b  polubownie przez strony. 

11.2. W razie braku mo liwo ci porozumienia si  stron spór poddany zostanie rozstrzygni ciu 
przez s d w ciwy dla siedziby Ubezpieczaj cego/Ubezpieczonego. 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE FORM KOMUNIKACJI I RAPORTOWANIA  

12.1. Ubezpieczyciel wyznaczy jednostk  do technicznej obs ugi ubezpiecze  (przyjmowania 
wniosków ubezpieczeniowych i wystawiania dokumentów potwierdzaj cych ochron  
ubezpieczeniow ).   

12.2. Ubezpieczyciel w ci gu 14 dni od podpisania umowy wyznaczy osob   odpowiedzialn   za 
realizacj  ca ej Umowy Generalnej Ubezpieczenia, osoby odpowiedzialne za realizacje 
Umowy Generalnej Ubezpieczenia w zakresie poszczególnych ubezpiecze  oraz osob  
odpowiedzialn  za koordynacje procesu likwidacji szkód i raportowania szkodowo ci. 

12.3. Ubezpieczyciel zawiadomi o powy szym fakcie odr bnym pismem, przekazuj c dane 
teleadresowe wskazanych osób Ubezpieczaj cemu i wskazanemu Brokerowi 
i ka dorazowo b dzie powiadamia  Ubezpieczaj cego i Brokera o zmianach w tym 
zakresie w terminie nie d szym ni  7 dni po dokonanej zmianie.  

12.4. Przyjmuje si , e osoby podpisuj ce dokumenty ze strony Ubezpieczaj cego 
i Ubezpieczyciela s  do tego upowa nione. 
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12.5. Dopuszczaln  form  komunikacji pomi dzy Ubezpieczaj cym, Brokerem 
a Ubezpieczycielem jest przekazywanie dokumentów za po rednictwem faksu oraz poczt  
elektroniczn , z wyj tkiem sk adania o wiadczenia woli o wypowiedzeniu umowy, które 
winno by  dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. Ka da ze stron 
zachowuje prawo dania potwierdzenia odbioru przekazanych dokumentów. 

12.6. Ubezpieczyciel zobowi zany jest do prowadzenia ewidencji zg aszanych szkód, wysoko ci 
roszcze  z ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej, oszacowanej warto ci ka dej 
zg oszonej szkody w mieniu Ubezpieczaj cego i warto ci wyp aconych odszkodowa  oraz 
utrzymywanych rezerwach z uwzgl dnieniem podzia u na ryzyka. Przekazanie informacji 
przez Ubezpieczyciela we wskazanym zakresie odbywa si  ka dorazowo wy cznie na 
wniosek Ubezpieczaj cego lub  Brokera w ci gu 7 dni. 

12.7. Ubezpieczyciel b dzie zobowi zany do stosowania procedur likwidacji szkód opisanych 
w Za czniku do Umowy o wykonanie zamówienia publicznego. 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE  PRAWA DO REGRESU 

13.1. W odniesieniu do art. 828 K.c. ustala si , e z dniem wyp aty odszkodowania, na 
Ubezpieczyciela przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za 
powstanie szkody, do wysoko ci wyp aconego odszkodowania. 

13.2. W odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicj  pkt 8.1. Sekcji I) i wspó pracowników 
(zgodnie z definicj  pkt 8.2. Sekcji I) regres ma zastosowanie jedynie w przypadku: 

13.2.1. szkód wyrz dzonych z winy umy lnej,  

13.2.2. sytuacji okre lonej w Ustawie z dn. 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach 
obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

13.2.3. Wyra enia zgody przez Ubezpieczaj cego w sytuacjach innych, ni  opisane w pkt 
13.2.1 – 13.2.2 Sekcji I. 

14. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ZMIAN PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH 
14.1. Ubezpieczeniem b dzie obj te mienie, którego w cicielem stanie si  Ubezpieczaj cy na 

podstawie zmian wynikaj cych z nowych uregulowa  prawnych organizacyjnych lub 
administracyjnych zaistnia ych w czasie obowi zywania Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia. Sk adka za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej zostanie naliczona 
proporcjonalnie do okresu udzielania ochrony ubezpieczeniowej i b dzie p atna w terminie 
najbli szej raty.  

14.2. Ubezpieczeniem b dzie obj te mienie nale ce do Ubezpieczaj cego, administrowane lub 
ytkowane przez Ubezpieczaj cego, równie  w przypadku zmian wynikaj cych z nowych 

uregulowa  prawnych, administracyjnych lub organizacyjnych.  

14.3. Ubezpieczyciel b dzie zobowi zany do pisemnego potwierdzenia obj cia ochron  
ubezpieczeniow  stanu faktycznego po zaistnia ej zmianie. 

12. AKTY PRAWNE, DO KTÓRYCH ODWO UJE SI  UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA 

14.4. Umowa Generalna Ubezpieczenia odwo uje si  do nast puj cych aktów prawnych: 

14.4.1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2019 
poz. 1145 ze zm.), dalej jako k.c.; 

14.4.2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (tekst jednolity: Dz. U.  2019 poz. 
1950 ze zm..), dalej jako k.k.;  

14.4.3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowi zkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 poz. 2214), dalej jako ustawa 
o ubezpieczeniach obowi zkowych UFG i PBUK; 
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14.4.4. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 wrze nia 
2010 r. w sprawie szczegó owych zasad i wymaga , jakim powinna odpowiada  
ochrona warto ci pieni nych przechowywanych i transportowanych przez 
przedsi biorców i inne jednostki organizacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 
793 ze zm.), dalej jako rozporz dzenie w sprawie szczegó owych zasad i 
wymaga , jakim powinna odpowiada  ochrona warto ci pieni nych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsi biorców i inne jednostki 
organizacyjne; 

14.4.5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: 
Dz.U. 2019 poz. 868 z pó n. zm.), dalej jako prawo geologiczne i górnicze; 

14.4.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 
1186 ze zm.), dalej jako prawo budowlane; 

14.4.7. Ustawa z dnia 30 pa dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u 
wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 
1205), dalej jako ustawa o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy 
pracy i chorób zawodowych; 

14.4.8. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpiecze stwie imprez masowych (tekst 
jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2171), dalej jako ustawa o bezpiecze stwie imprez 
masowych; 

14.4.9. Rozporz dzenie ministra finansów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie 
obowi zkowego Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej organizatorów imprez 
masowych (Dz. U. 2010 poz. 323 ze zm.), dalej jako rozporz dzenie w sprawie 
obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej organizatorów imprez 
masowych; 

14.4.10. Ustawa z dnia 11 wrze nia 2015 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej 
i reasekuracyjnej (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 381 ze zm.), dalej jako ustawa 
o dzia alno ci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 

14.4.11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (tekst jednolity: 
Dz.U. 2019  poz. 1372 ze zm.), dalej jako ustawa o ochronie przeciwpo arowej. 

14.4.12. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym 
odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.) 
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SEKCJA II 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK 

UBEZPIECZONY: 

 SPÓ KA „WODOCI GI I KANALIZACJA - ZGIERZ” SP. Z O.O., ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz 

 pracownicy – w zakresie mienia pracowniczego 

 inne podmioty, je li w zwi zku z zawartymi umowami (np. najmu, leasingu, dzier awy) 
Ubezpieczaj cy jest zobowi zany do ubezpieczenia mienia tych podmiotów 

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes maj tkowy Ubezpieczonego. Przez interes maj tkowy 
na potrzeby niniejszej Sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia nale y rozumie  uzyskanie 
od Ubezpieczyciela rekompensaty poniesionego przez Ubezpieczonego uszczerbku tzn. kwoty 
koniecznej do odtworzenia mienia i pokrywaj cej wydatki Ubezpieczonego w zwi zku z 
zaistnia  szkod  albo rekompensuj cej uszczerbek maj tkowy Ubezpieczonego w przypadku, 
gdy poniós  on szkod , jednak podj  decyzj  o nieodtwarzaniu zniszczonego mienia. Interes 
maj tkowy odnosi si  do nast puj cych kategorii mienia: 

1.1.1. budynki wraz z instalacjami zewn trznymi i wewn trznymi, zasilaj cymi, 
teleinformatycznymi, antenowymi oszklenie zewn trzne i wewn trzne oraz inne 
elementy wyposa enie budynków – zgodnie z Za cznikiem nr 1C do SWZ; 

1.1.2. budowle z wy czeniem dróg i mostów, (wy czenie nie dotyczy dróg wewn trznych 
i dojazdowych) wraz z osprz tem stanowi cym ich cz  sk adow  w postaci 
urz dze  zabezpieczaj cych, sterowniczych i telemetrycznych oraz inne elementy 
wyposa enia budowli zgodnie z Za cznikiem nr 1C do SWZ; 

1.1.3. pozosta e rodki trwa e (gr. K T 3-8), przedmioty i wyposa enie podlegaj ce 
jednorazowej amortyzacji, wyposa enie i przedmioty niskocenne, w tym sprz t 
stacjonarny, przeno ny, oprogramowanie ubezpieczone w Sekcji IIA (Ubezpieczenie 
sprz tu elektronicznego od wszystkich ryzyk)  z wy czeniem pojazdów 
podlegaj cych ochronie Autocasco; 

1.1.4. pojazdy nie obj te ochron  Autocasco, w tym platformowy wózek akumulatorowy, 

1.1.5. rodki obrotowe; 

1.1.6. nak ady inwestycyjne oraz nak ady na adaptacj  pomieszcze  w asnych i wynaj tych; 

1.1.7. gotówka; 

1.1.8. mienie pracownicze; 

1.2. Ochron  ubezpieczeniow  obj te jest mienie b ce w asno ci  lub b ce w posiadaniu 
Ubezpieczaj cego, które ze wzgl du na swe w ciwo ci lub przeznaczenie jest 
sk adowane/przewo one/u ytkowane na rodkach transportu (mi dzy innymi sprz t 
pomiarowy, lokalizacyjny, narz dzia itp.) oraz mienie zainstalowane ze wzgl du na swoje 
przeznaczenie na zewn trz budynków i budowli. 

1.3. Przedmiotem ubezpieczenia jest  mienie którego w cicielem, wspó cicielem lub 
posiadaczem na podstawie zawartej umowy lub stanu faktycznego jest Ubezpieczony oraz 
mienie nale ce do Ubezpieczonego powierzone innym podmiotom do u ytkowania oraz 
mienie wynaj te na podstawie umowy leasingu, najmu, dzier awy, u yczenia w przypadku, 
gdy na podstawie zawartej umowy obowi zek ubezpieczenia spoczywa na Ubezpieczonym. 
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1.4. Przedmiotem ubezpieczenia s  koszty dodatkowe wyszczególnione ponad sum  
ubezpieczenia. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA  

2.1. Ubezpieczyciel obejmuje automatyczn  ochron  ka dy wzrost warto ci mienia, który nast pi  
na podstawie inwestycji, modernizacji, umów sprzeda y b  innych umów, na mocy których 
powstaje po stronie Ubezpieczonego prawo do u ywania rzeczy (np. umowy leasingu, 
okresowego przekazania do testów najmu, u ytkowania itp) od dnia zawarcia takiej umowy w 
odniesieniu do danej rzeczy, niezale nie od momentu przej cia w asno ci b  innego prawa 
na Ubezpieczonego, b  z dniem przej cia na Ubezpieczonego ryzyka utraty, zniszczenia, 
uszkodzenia w zale no ci, która z powy szych sytuacji zajdzie wcze niej. 

2.2. Ubezpieczyciel obejmie ochron  ubezpieczeniow  od dnia 03.04.2020 r. maj tek, którego 
warto  wzros a w okresie poprzedzaj cym zawarcie Umowy Generalnej Ubezpieczenia, 
w trakcie którego zbierano dane dotycz ce warto ci maj tku do czasu jej zawarcia. 

2.3. Limit odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do mienia 
obj tego automatyczn  ochron  wynosi 20% sumy ubezpieczenia przyj tej w danym okresie 
ubezpieczenia w poszczególnych kategoriach mienia.  

2.4. Zg oszenie mienia do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu rozliczeniowego nie powoduje 
zmniejszenia limitu okre lonego w pkt. 2.3. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE MIEJSCA UBEZPIECZENIA 

3.1. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia uwa a si  
wszystkie lokalizacje sta e (nazwane) placówek Ubezpieczonego uruchomione przed 
podpisaniem Umowy Generalnej Ubezpieczenia, jak i uruchamiane w trakcie jej 
obowi zywania. Ubezpieczyciel obejmie ochron  ubezpieczeniow  wszystkie placówki 
uruchamiane w trakcie aktualnego okresu ubezpieczenia pod warunkiem, e zastosowane 
w nich zabezpieczenia przeciwpo arowe oraz konstrukcja budynku s  zgodne 
z obowi zuj cymi przepisami prawa, a Ubezpieczony powiadomi  Ubezpieczyciela w ci gu 
60 dni od uruchomienia placówki. 

3.2. Za miejsce ubezpieczenia uwa a si  równie  ka dorazowe miejsce zamieszkania osób 
zatrudnionych na umow  o wykonywanie telepracy. Miejsce wykonywania telepracy b dzie 
wskazane w umowie o teleprac . 

3.3. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia uwa a si  
równie  lokalizacje sta e (nazwane) placówek osób trzecich, które u ytkuj  mienie 
Ubezpieczaj cego na podstawie umowy najmu, dzier awy, u yczenia itp. 

3.4. Za miejsce ubezpieczenia w odniesieniu do Umowy Generalnej Ubezpieczenia uwa a si  
równie  wszystkie lokalizacje czasowe (nienazwane), w których z uwagi na konieczno  
wype niania obowi zków s bowych, dokonywania napraw, przegl dów lub serwisu itp. 
znajduje si  mienie w asne Ubezpieczaj cego lub mienie osób trzecich u ytkowane przez 
Ubezpieczaj cego na podstawie stosownych umów oraz ka de miejsce, w którym znajduje si  
mienie w asne Ubezpieczonego u ytkowane przez osoby trzecie na podstawie stosownych 
umów. W odniesieniu do mienia znajduj cego si  w lokalizacjach czasowych i nienazwanych 
odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ogranicza si  do limitu 100 000,00 z  na jedno i wszystkie 
zdarzenia przyj tego w ramach sum ubezpieczenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

3.4.1. Podlimit w odniesieniu do szkód powsta ych poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej 
wynosi 50 000,00 z  

Postanowienie to odnosi si  równie  do mienia podczas targów, wystaw, konferencji oraz 
imprez odbywaj cych si  poza miejscem wskazanym w umowie ubezpieczenia. 

3.5. W odniesieniu do sprz tu przeno nego miejscem ubezpieczenie jest teren Rzeczpospolitej 
Polskiej. W przypadku, gdy sprz t przeno ny u ytkowany jest poza terem Rzeczpospolitej 
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Polskiej obowi zuje limit o którym mowa w pkt 3.4.1. 

3.6. W odniesieniu do lokalizacji, o których mowa w pkt. 3.4. obowi zuj  nast puj ce 
zabezpieczenia:  

3.6.1. Podczas przechowywania ubezpieczone mienie znajdowa  si  b dzie 
w pomieszczeniu zabezpieczonym w taki sposób, e aby usun  te zabezpieczenia 
konieczne b dzie u ycie narz dzi lub si y.  

3.6.2. Podczas transportu, przenoszenia i przewo enia i u ytkowania ubezpieczone mienie 
powinno znajdowa  si  pod opiek  upowa nionych osób lub by  pozostawione 
w baga niku w niewidocznym miejscu. 

3.6.2.1. Pojazd, w którym znajduje si  ubezpieczone mienie nale y zamkn  w sposób 
przewidziany konstrukcj  i nale y uruchomi  wszystkie istniej ce 
zabezpieczenia przeciwkradzie owe. 

3.6.2.2. W czasie od godz. 22.00 do godz. 6.00 odpowiedzialno  Ubezpieczyciela 
dzie mia a miejsce wy czenie w przypadku, gdy pracownik odpowiedzialny 

za pobrany sprz t umie ci go w pomieszczeniu zabezpieczonym przed 
kradzie  z w amaniem lub przyjmie nad przekazanym sprz tem osobisty 
nadzór. 

3.7. W ramach ustalonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia sum ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel dopuszcza mo liwo  przemieszczania rodków trwa ych oraz wyposa enia 
pomi dzy zg oszonymi do ubezpieczenia lokalizacjami. Na Ubezpieczonym spoczywa 
obowi zek wykazania, e mienie zosta o przeniesione do miejsca ubezpieczenia dotkni tego 
szkod . 

4. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

4.1. Wszystkie zg oszone grupy mienia s  obj te ochron  ubezpieczeniow  w zakresie od 
wszystkich ryzyk. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  za nag e, nieprzewidziane 
i niezale ne od woli Ubezpieczonego zdarzenia powoduj ce zniszczenie, uszkodzenie 
lub utrat  przedmiotów ubezpieczenia obj tych ochron  z zastrze eniem wy cze  oraz 
z uwzgl dnieniem dodatkowych postanowie .  

4.2. Ubezpieczeniem w zakresie ograniczonym do ryzyk nazwanych wymienionych 
w postanowieniach pkt. 5. obj te s  nast puj ce grupy mienia: 

4.2.1. gotówka (zakres ubezpieczenia zgodnie z zapisami pkt 5.9.) 

4.2.2. mienie w transporcie (zakres ubezpieczenia zgodnie z zapisami pkt 5.8.) 

4.2.3. pojazdy nie obj te ochron  w zakresie Autocasco, ( zakres ubezpieczenia zgodnie 
z zapisami pkt. 5.13) 

4.2.4. budynki i budowle wy czone z u ytkowania przez okres d szy ni  30 dni (pkt. 
5.15) 

4.3. Ochron  ubezpieczeniow  obj te s  tak e szkody wyrz dzone wskutek ra cego niedbalstwa i 
winy umy lnej, z wy czeniem szkód wyrz dzonych wskutek winy umy lnej reprezentantów 
Ubezpieczaj cego. 

4.4. Ochron  ubezpieczeniow  obj te s  tak e szkody powsta e w czasie tymczasowego 
magazynowania, okresowego wy czenia z u ytkowania, oraz szkody w urz dzeniach, które 
nie zosta y jeszcze zainstalowane i nie s  jeszcze u ytkowane. 

4.5. Ochron  ubezpieczeniow  s  obj te tak e szkody powsta e wskutek akcji ratowniczej 
prowadzonej w zwi zku ze zdarzeniami obj tymi umow  ubezpieczenia oraz innego rodzaju 
interwencji, w tym dzia  prowadzonych przez upowa nione s by w sytuacji, gdy 
zdarzenie obj te zakresem ubezpieczenia nie wyst pi o, ale niebezpiecze stwo jego powstania 
by o realne. 
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4.6. Przez poj cia u yte w  Umowie Generalnej Ubezpieczenia rozumie si : 

4.6.1. akty terrorystyczne – umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane 
dzia ania pojedynczych osób lub grup polegaj ce na przemocy wobec mienia, 
pojedynczych osób aparatu w adzy lub przypadkowych cz onków spo ecze stwa 
w celu wywarcia presji na spo ecze stwo i w adze; 

4.6.2. awaria - stan niesprawno ci przedmiotu ubezpieczenia uniemo liwiaj cy jego 
funkcjonowanie, powoduj cy jego niew ciwe dzia anie lub ca kowite 
unieruchomienie, bez wzgl du na to, czy przedmiot dotkni ty awari  nosi zewn trzne 
lady uszkodzenia 

4.6.3. deszcz ulewny - opad deszczu o wydajno ci opadu powy ej 0,2 mm/m2 na minut ; 

4.6.4. dewastacja – rozmy lne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, 
równie  w zwi zku z usi owaniem dokonania kradzie y lub dokonan  kradzie  
z w amaniem; 

4.6.5. dym i sadza – zawiesina cz steczek b ca bezpo rednim skutkiem:  

4.6.5.1. spalania, która nagle wydobywa si  z urz dze  eksploatowanych zgodnie 
z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym dzia aniu 
urz dze /systemów wentylacyjnych;  

4.6.5.2. po aru, niezale nie od miejsca jego powstania; 

4.6.6. dzia anie niegu, lodu i mrozu: 

4.6.6.1. bezpo rednie, statyczne dzia anie ci aru niegu lub lodu na przedmiot 
ubezpieczenia, 

4.6.6.2. zawalenie si  pod wp ywem ci aru niegu lub lodu mienia s siedniego na 
mienie ubezpieczone; 

4.6.6.3. zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia w wyniku zamarzania 
wody; 

4.6.7. dzia anie cz owieka powoduj ce szkod  - niew ciwa obs uga sprz tu, 
nieostro no , zaniedbania, niew ciwe u ytkowanie, brak kwalifikacji, b d 
operatora, wiadome lub celowe uszkodzenie lub zniszczenie; 

4.6.8. grad - opad atmosferyczny w postaci bry ek lodu; 

4.6.9. huk ponadd wi kowy – fal  uderzeniow  wytworzon  przez statek powietrzny 
poruszaj cy si  z pr dko ci  wi ksz  od pr dko ci d wi ku; 

4.6.10. huragan -wiatr wiej cy z pr dko ci  nie mniejsz  ni  13,9m/s; 

4.6.11. katastrofa budowlana – niezamierzone, gwa towne zniszczenie budynku lub budowli 
 ich cz ci, niezale nie od przyczyny pierwotnej;  

4.6.12. kradzie  z w amaniem – dokonanie przez sprawc  zaboru mienia w celu 
przyw aszczenia: 

4.6.12.1. z zamkni tego pomieszczenia lub pojazdu, po usuni ciu zainstalowanych 
zabezpiecze  przy u yciu si y lub narz dzi; 

4.6.12.2. z pomieszczenia lub pojazdu, po otworzeniu zabezpiecze  oryginalnym lub 
podrobionym lub dopasowanym kluczem lub no nikiem kodu, które sprawca 
zdoby  w drodze kradzie y z w amaniem do innego lokalu lub w drodze 
rabunku; 

4.6.12.3. z pomieszczenia lub pojazdu, w którym ukry  si  przed jego zamkni ciem 
i pozostawi lady mog ce stanowi  dowód jego potajemnego ukrycia; 

4.6.12.4. zewn trznych elementów budynku oraz przedmiotów znajduj cych si  na 
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zewn trz budynku zgodnie ze swoim przeznaczeniem, trwale przymocowanych 
w sposób uniemo liwiaj cych ich od czenie bez u ycia si y lub narz dzi; 

4.6.13. lawina - gwa towne zsuwanie si  lub staczanie mas niegu, lodu, ska  lub kamieni na stokach; 

4.6.14. powód  - zalanie terenów w nast pstwie: 

4.6.14.1. podniesienia si  wody w korytach wód p yn cych i stoj cych (w tym zalanie 
terenów na skutek sztormu); 

4.6.14.2. sp ywu wód po zboczach i stokach na terenach górskich i falistych 
(ubezpieczyciel odpowiada tak e za szkody w ubezpieczonym mieniu 
spowodowane przenoszeniem przedmiotów przez wody powodziowe); 

4.6.15. przepi cie elektryczne - ka dy wzrost/zmiana napi cia w sieci elektrycznej, w tym 
tak e przet enie i/lub wzbudzanie si  niszcz cych si  elektromagnetycznych 
w obwodach elektrycznych odbiorników i urz dze , jak równie  wzrost lub spadek 
napi cia w sieciach energetycznych, spowodowane inn  przyczyn  ni  wy adowanie 
atmosferyczne; 

4.6.16. szkody elektryczne – szkody spowodowane w szczególno ci niezadzia aniem lub 
wadliwym funkcjonowaniem zabezpiecze  przeciwprzepi ciowych, zmian  napi cia 
zasilania poni ej lub powy ej napi cia znamionowego, zmian  warto ci cz stotliwo ci 
pr du elektrycznego, zaniku napi cia jednej lub wi cej faz, zwarcia, przepi cia, 
uszkodzenia instalacji, uszkodzenia izolacji bez wzgl du na ich przyczyn ;  

4.6.17. przyczyny eksploatacyjne – szkody wyrz dzone przez zjawiska fizyczne, takie jak 
si y od rodkowe, wzrost ci nienia, eksplozje lub implozje, przegrzanie oraz przez 
wadliwe dzia anie urz dze  steruj cych, zabezpieczaj cych, sygnalizacyjnych, 
pomiarowych,  powoduj ce uszkodzenie lub zniszczenie maszyn, urz dze  
i aparatów; 

4.6.18. po ar – niekontrolowany proces spalania przebiegaj cy w miejscu do tego nie 
przeznaczonym; 

4.6.19. rabunek – dokonanie przez sprawc  zaboru mienia w celu jego przyw aszczenia 
z zastosowaniem przemocy fizycznej lub gro by jej u ycia w stosunku do 
Ubezpieczonego lub osób dzia aj cych w jego imieniu lub u niego zatrudnionych, 
a tak e doprowadzenie przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub gro by do lokalu 
lub schowka obj tego ubezpieczeniem osoby posiadaj cej klucze i zmuszenie 
jej do ich otworzenia albo samodzielne ich otworzenie kluczami zrabowanymi; 

4.6.20. rozruchy, strajki i zamieszki spo eczne – czynno ci osób bior cych udzia  
w jakichkolwiek zak óceniach porz dku publicznego, dzia anie uprawnionej w adzy 
przy t umieniu lub próbach st umienia zak óce  porz dku publicznego lub przy 
zmniejszaniu skutków takich zak óce , umy ln  czynno  strajkuj cego lub innego 
pracownika popieraj cego strajk, dzia anie uprawnionej w adzy przy zapobieganiu lub 
próbach zapobie enia niniejszym czynno ciom lub przy zmniejszaniu skutków tych 
czynno ci; 

4.6.21. dzia anie elektryczno ci atmosferycznej – uderzenie pioruna w przedmiot obj ty 
ubezpieczeniem, a tak e uszkodzenie mienia wskutek indukcji elektromagnetycznej 
spowodowanej przez wy adowanie atmosferyczne poza miejscem i przedmiotem 
ubezpieczenia; 

4.6.22. kanie mrozowe – p kni cie, spowodowane mrozem, znajduj cych si  wewn trz 
budynku/lokalu urz dze  k pielowych, umywalek, sp uczek, syfonów, wodomierzy, 
kot ów, bojlerów, pomp cieplnych, rur dop ywowych (wodoci gowych) lub 
odp ywowych (kanalizacyjnych), instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych, 
tryskaczowych lub ga niczych oraz wycieku pary, wody lub innej cieczy, który 
powsta  na skutek ww. uszkodzenia; 
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4.6.23. uderzenie pojazdu – uderzenie, wjechanie, najechanie, otarcie si  pojazdu lub 
adunku transportowanego pojazdem o ubezpieczone mienie; 

4.6.24. upadek drzew, budynków, budowli, urz dze  technicznych – uszkodzenie 
ubezpieczonego mienia wskutek przewrócenia si  rosn cych w pobli u drzew lub nie 

cych we w adaniu Ubezpieczonego budynków, budowli, urz dze  technicznych 
lub ich elementów; 

4.6.25. upadek statku powietrznego – katastrofa lub przymusowe l dowanie statku 
powietrznego, upadek jego cz ci lub transportowanego adunku, awaryjny zrzut 
paliwa; 

4.6.26. wady produkcyjne – szkody powsta e w wyniku b dów w projektowaniu lub 
konstrukcji, wadliwego materia u oraz wad i usterek fabrycznych niewykrytych 
wcze niej podczas produkcji i w czasie monta u; 

4.6.27. wybuch: 

4.6.27.1. gwa towna zmiana równowagi uk adu wywo ana reakcj  chemiczn  
z jednoczesnym wyzwoleniem si  gazów i/lub pary cieczy; 

4.6.27.2. gwa towna zmiana równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si  gazów 
i/lub par cieczy znajduj cych si  w zbiorniku/naczyniu ci nieniowym wywo ana 
ich d no ci  do rozpr ania i rozprzestrzeniania si ; 

4.6.28. wypadek rodka transportuj cego – nag e dzia anie si y mechanicznej w momencie 
zetkni cia si  pojazdu z osobami, przedmiotami lub zwierz tami, a tak e 
przewrócenie si , wykolejenie si  oraz spadni cie rodka transportuj cego; 

4.6.29. zalanie – niezamierzone i niekontrolowane wydobywanie si  wody, innych cieczy lub 
pary z przewodów i urz dze  wodoci gowych i kanalizacyjnych, centralnego 
ogrzewania lub innych urz dze  technologicznych, wskutek co najmniej jednej 
z nast puj cych sytuacji: 

4.6.29.1. awarii instalacji lub dzia ania niskich temperatur; 

4.6.29.2. samoistnego rozszczelnienia si  zbiorników; 

4.6.29.3. cofni cia si cieków z sieci kanalizacyjnej; 

4.6.29.4. samoczynnego uruchomienia si  instalacji tryskaczowych/zraszaczowych 
z innych przyczyn ni  po ar; 

4.6.29.5. pozostawienia otwartych zaworów; 

4.6.29.6. dzia ania osób trzecich; 

4.6.29.7. przez zalanie rozumiane jest tak e uszkodzenie ubezpieczonego mienia wod  
powsta  w wyniku szybko topniej cych mas niegu na skutek gwa townej 
zmiany temperatury. 

5. POSTANOWIENIA LIMITUJ CE ODPOWIEDZIALNO  UBEZPIECZYCIELA W ODNIESIENIU DO 
RYZYK ZDEFINIOWANYCH  I W RAMACH PRZYJ TYCH SUM UBEZPIECZENIA  

Limity okre lone w pkt. 5. nie maj  zastosowania do szkód ze zdarze , za które odpowiedzialno  
Ubezpieczyciela nie jest ograniczona limitem 

5.1. Postanowienia dotycz ce kradzie y z w amaniem, rabunku i dewastacji 
5.1.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu za 

szkody w ubezpieczonym mieniu powsta e w skutek kradzie y z w amaniem, rabunku 
i dewastacji zwi zanej z kradzie . 

5.1.2. Limit odpowiedzialno ci  Ubezpieczyciela w stosunku do szkód powsta ych na skutek 
kradzie y z w amaniem, rabunku i dewastacji wynosi: 
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5.1.2.1. mienie okre lone w pkt 1.1.1. w odniesieniu do instalacji, rynien, elementów 
elewacji itp. od kradzie y z w amaniem, rabunku i dewastacji: 10 000,00 z  na 
jedno i wszystkie zdarzenia w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia; 

5.1.2.2. mienie okre lone w pkt 1.1.2. w odniesieniu do rozdzielni elektrycznych, 
przepompowni i ich przy czy energetycznych zlokalizowanych na terenie 
miasta Zgierza zlokalizowane na terenie miasta Zgierza, od kradzie y 
z w amaniem, rabunku i dewastacji: 20 000,00 z  na jedno i wszystkie zdarzenia 
w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia; 

5.1.2.3. rodki obrotowe okre lone w pkt. 1.1.5. od kradzie y z w amaniem, rabunku 
w lokalu i dewastacji: 50 000,00 z  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 
w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia; 

5.1.2.4. gotówka od kradzie y z w amaniem w lokalu: 20.000,00 z  na jedno i wszystkie 
zdarzenia w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia, w ramach sum przyj tych 
do ubezpieczenia; 

5.1.2.5. gotówka od rabunku w lokalu: 20.000,00 z  na jedno i wszystkie zdarzenia 
w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia, w ramach sum przyj tych do 
ubezpieczenia; 

5.1.2.6. gotówka od rabunku w transporcie i w trakcie przenoszenia: 20 000,00 z  na 
jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w ka dym rocznym okresie 
ubezpieczenia;  

5.1.2.7. Pozosta e przedmioty ubezpieczenia od kradzie y z w amaniem, rabunku 
i dewastacji (w tym przeno ne urz dzenia pomiarowe): 

5.1.2.7.1. W sta ych lokalizacjach 300 000,00 z  na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia, w ramach 
sum przyj tych do ubezpieczenia; 

5.1.2.7.2. W nienazwanych lokalizacjach – 100 000,00 z  w rocznym okresie 
ubezpieczenia; (przeno ne ubezpieczenia pomiarowe montowane w celu 
wykonania bada  s  wyposa one w przeno ne urz dzenia GSM z 
sygna em powiadomienia do s b wewn trznych). 

5.1.2.7.3. mienie pracownicze od kradzie y z w amaniem, rabunku w lokalu 
i dewastacji: 5 000,00 z  na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia, z zastrze eniem limitu na jedn  osob  
w wysoko ci 1 000,00 z  w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia; 

5.1.2.8. limit odpowiedzialno ci na koszt zniszczonych zabezpiecze  
przeciwkradzie owych wynosi 20.000,00 z  na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, w ramach sum przyj tych do 
ubezpieczenia; 

5.1.2.9. limit odpowiedzialno ci za szkody w mieniu w lokalizacjach nienazwanych 
okre lonych w pkt. 3.4.1. wynosi 50 000,00 z  na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.1.3. Ubezpieczony jest zobowi zany do przestrzegania przepisów wynikaj cych 
z Rozporz dzenia Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 7 wrze nia 
2010 r. w sprawie wymaga , jakim powinna odpowiada  ochrona warto ci 
pieni nych przechowywanych i transportowanych przez przedsi biorców i inne 
jednostki organizacyjne. 

5.1.4. Ograniczenie odszkodowania: 

5.1.4.1. franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udzia  w asny nie maj  
zastosowania, 
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5.2. Postanowieniach dotycz cych odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela za szkody powsta e 
podczas transportu gotówki 

5.2.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczycieli do ustalonego limitu za szkody 
powsta e na skutek: 

5.2.1.1. nag ej mierci, ci kiego uszkodzenia cia a wywo anego nieszcz liwym 
wypadkiem oraz ci kiej choroby osoby przewo cej uniemo liwiaj cy 
dokonanie transportu, 

5.2.1.2. uszkodzenia lub zniszczenia na skutek po aru, uderzenia pioruna lub wybuchu 
rodka transportu, którym dokonywano przewozu gotówki. 

5.2.2. Limit odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela jest przyj ty w wysoko ci limitu 
ubezpieczenia gotówki od rabunku w transporcie. 

5.2.3. Ograniczenie odszkodowania: franszyza integralna, franszyza redukcyjna i udzia  
asny nie maj  zastosowania. 

5.3. Postanowienia dotycz ce kradzie y zwyk ej  

5.3.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu w 
stosunku do szkód powsta ych na skutek kradzie y zwyk ej tzn. kradzie y, która nie 
nosi znamion w amania ani rabunku. 

5.3.2. Kradzie  zwyk a rozumiana jest jako zabór mienia celem przyw aszczenia. 
Odpowiedzialno  Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem, e Ubezpieczony 
powiadomi o tym fakcie policj  po stwierdzeniu wyst pienia szkody, nie pó niej 
jednak ni  w terminie 24 godzin od momentu dowiedzenia si  o szkodzie.  

5.3.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za : 

5.3.3.1. niedobory inwentarzowe i braki spowodowane b dami urz dowymi lub 
ksi gowymi; 

5.3.3.2. wszelkiego rodzaju straty po rednie w cznie z karami, stratami 
spowodowanymi przez zw ok  w wykonaniu, niewykonanie lub utrat  zlecenia, 

5.3.3.3. braki, straty lub szkody stwierdzone dopiero w toku inwentaryzacji 

5.3.3.4. kradzie  zwyk  gotówki. 

5.3.4.  Limit odpowiedzialno ci wynosi 10 000,00 z  na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.3.5. Ograniczenie odszkodowania: franszyza redukcyjna wynosi 15% warto ci 
odszkodowania dla ka dego indywidualnego zdarzenia.  

5.3.6. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej obj tej niniejsz  klauzul  wy czone s  pokrywy 
azów i kratki wpustów deszczowych 

5.4. Postanowienia dotycz ce ryzyka dewastacji niezwi zanej z kradzie : 

5.4.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody 
w odniesieniu do m. in. budynków, budowli (w tym sta ych elementów), pozosta ych 
rodków trwa ych (w tym elektroniki), wyposa enia (w tym elektroniki), rodków 

obrotowych, nak adów na adaptacj  pomieszcze , ksi ek i czasopism, eksponatów 
muzealnych powsta e na skutek ryzyka rozmy lnego zniszczenia lub uszkodzenia 
ubezpieczonego mienia. 

5.4.1.1. Limit 40 000,00 z  na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

5.4.2. W odniesieniu do szkód polegaj cych na uszkodzeniach w wyniku pomalowania 
(graffiti itp.). 
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5.4.2.1. Limit 10 000,00 z  na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

5.4.2.2. Limit odpowiedzialno ci w odniesieniu do rozdzielni elektrycznych, 
przepompowni i ich przy czy energetycznych zlokalizowane na terenie miasta 
Zgierza, zlokalizowanych na terenie miasta Zgierza wynosi 15 000,00 z  

5.4.3. Franszyza redukcyjna, integralna i udzia  w asny nie maj  zastosowania. 

5.5. Postanowienia dotycz ce szkód elektrycznych 

5.5.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela za szkody elektryczne 
w przedmiocie ubezpieczenia oraz za szkody spowodowane dzia aniem elektryczno ci 
atmosferycznej. 

5.5.2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

5.5.2.1. w rodkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju, takich jak m.in. p yny, oleje, 
uszczelki, elementy cierne itp. 

5.5.2.2. we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach, wk adkach topikowych bezpieczników 
elektrycznych, stycznikach, odgromnikach, arówkach itp. materia ach 
eksploatacyjnych; 

5.5.2.3. w przedmiotach, je eli nie by y zainstalowane zabezpieczenia zalecane przez 
producenta; 

5.5.2.4. je eli w miejscu ubezpieczenia nie ma sprawnych zabezpiecze  odgromowych 
i/lub przeciwprzepi ciowych je li by y wymagane przez producenta lub 
przepisami prawa. 

5.5.3. Za szkody spowodowane dzia aniem elektryczno ci atmosferycznej ubezpieczyciel 
odpowiada do pe nej wysoko ci szkody, jednak nie wi cej ni  warto  przedmiotu 
ubezpieczenia. Za inne szkody elektryczne limit odpowiedzialno ci ubezpieczyciela 
wynosi 500 000,00 z  na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

5.5.4. Ograniczenie odszkodowania: franszyza redukcyjna wynosi 500,00 z . Franszyza 
integralna i udzia  w asny, nie maj  zastosowania. 

5.6. Postanowienia dotycz ce prac remontowo budowlanych  

5.6.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody 
powsta e podczas prac remontowych lub/i budowlanych prowadzonych przez lub na 
zlecenie Ubezpieczonego w miejscu ubezpieczenia, w zakresie okre lonym w Sekcji II 
Umowy Generalnej Ubezpieczenia. 

5.6.2. Powsta e szkody obj te s  ochron  ubezpieczeniow  pod warunkiem, e prace 
prowadzone s  w ubezpieczonych obiektach oddanych do u ytkowania. 

5.6.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody na powsta e podczas wykonywania prac, na 
które wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow , powsta e wskutek katastrofy 
budowlanej oraz spowodowane monta em elementów wyposa enia lub urz dze  
niezgodnie z instrukcj  producenta lub dostawcy. 

5.6.4. Limit odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela wynosi: 

5.6.4.1. w przedmiocie prac remontowo - budowlanych: 1 000 000,00 z  na jedno 
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia i stanowi górn  granic  
odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela. 

5.6.4.2. w pozosta ym mieniu: do pe nej sumy ubezpieczenia. 

5.6.5. Odpowiedzialno  Ubezpieczyciela istnieje pod warunkiem, e obszar wykonywanych 
prac jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowi zuj cymi wymogami. 
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5.7. Postanowienia dotycz ce katastrofy budowlanej 

5.7.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela za szkody w przedmiocie 
ubezpieczenia powsta e w wyniku katastrofy budowlanej na skutek nag ej, samoistnej 
utraty wytrzyma ci elementów konstrukcyjnych, której przyczyn  s  b dy 
projektowe, b dy wykonania, wady tkwi ce w materia ach budowlanych.  

5.7.2. Odpowiedzialno  Ubezpieczyciela za szkody powsta e w ubezpieczonych 
budynkach, budowlach, znajduj cym si  w nich mieniu, a tak e w ubezpieczonym 
mieniu otaczaj cym jest do wysoko ci sumy ubezpieczenia, je eli przyczyna 
katastrofy budowlanej jest inna ni  wymieniona w pkt. 5.7.1. 

5.7.3. Limit odpowiedzialno ci wynosi 1 000 000,00 z  na jedno zdarzenie i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.  

5.7.4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 

5.7.4.1.  budynkach i budowlach wy czonych z eksploatacji, przeznaczonych do 
rozbiórki lub wyburzenia, a tak e za znajduj ce si  w nich mienie; 

5.7.4.2. w obiektach nieposiadaj cych odbioru ko cowego dokonanego przez organ 
nadzoru, o ile taki obowi zek istnia  lub istnieje i je eli mia o to wp yw na 
przyczyn  szkody. 

5.7.4.3. szkody w budynkach nie posiadaj cych aktualnej „Ksi ki obiektu 
budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu 

5.7.4.4. szkody w budynkach u ytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem 

5.8. Postanowienia dotycz ce mienia w transporcie 

5.8.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody 
zaistnia e podczas transportu, powsta e wskutek jednego z nast puj cych zdarze : 
po ar, wybuch, bezpo rednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego lub jego 
cz ci, wypadek komunikacyjny, kradzie  pojazdu wraz z mieniem, rabunek, szkody 
powsta e podczas za adunku i roz adunku, w tym upuszczenie. 

5.8.2. Z zakresu ochrony wy czone s  nast puj ce szkody powsta e wskutek wypadku 
rodka transportu nale cego do Ubezpieczonego: 

5.8.2.1. w trakcie ruchu pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub w poje dzie 
podlegaj cym rejestracji nie posiadaj cym wa nego badania technicznego przez 
okres d szy ni  30 dni, o ile brak badania technicznego mia  wp yw na 
powstanie szkody; 

5.8.2.2. powsta e w wyniku bezpo redniego nast pstwa opó nienia dostawy; 

5.8.2.3. powsta e w wyniku pozostawienia mienia bez dozoru z zastrze eniem o którym 
mowa w pkt 3.6.; 

5.8.2.4. z zakresu ubezpieczenia wy czone s  szkody, za które odpowiedzialny jest 
przewo nik; 

5.8.2.5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powsta e podczas transportu drog  
wodna lub powietrzn ; 

5.8.2.6. powsta e wskutek nieprzystosowania danego rodka transportu do  specyfiki 
i w ciwo ci przewo onego w nim mienia; 

5.8.2.7. powsta e wskutek wady ukrytej przewo onego mienia, naturalnego ubytku 
wagi, ilo ci lub obj to ci; 

5.8.3. Limit odpowiedzialno ci ubezpieczyciela w ramach sum przyj tych do ubezpieczenia 
wynosi 100 000,00 z  na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia w odniesieniu do transportu w asnego. 
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5.8.4. Limit odpowiedzialno ci wynosi 200 000,00 z  na jedno zdarzenie i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia w odniesieniu do transportu 
zewn trznego. 

5.8.5. Ograniczenie odszkodowania: franszyza redukcyjna wynosi: 300,00 z  dla ka dego 
odszkodowania. Franszyza integralna i udzia  w asny nie maj  zastosowania. 

5.9. Postanowienia dotycz ce gotówki  
5.9.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu za 

szkody w gotówce w lokalizacjach nazwanych Ubezpieczonego. 

5.9.1.1. Ochrona obejmuje szkody powsta e na skutek jednego z nast puj cych zdarze : 
po ar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz 
nawalny, powód , lawina, nieg, grad, trz sienie ziemi, zapadni cie lub 
osuni cie si  ziemi, zalanie przez wydostanie si  wody, innych cieczy lub pary 
z urz dze  wodoci gowo -kanalizacyjnych lub technologicznych, dym. 

5.9.2. Limit odpowiedzialno ci wynosi 20 000,00 z  za szkody w gotówce w lokalizacjach 
nazwanych Ubezpieczonego i stanowi górn  granic  odpowiedzialno ci na jedno 
zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.9.3. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna i  udzia  w asny nie maj  zastosowania 

5.10. Postanowienia dotycz ce ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek spo ecznych 

5.10.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody 
w ubezpieczonym mieniu, obejmuj ce zniszczenie, uszkodzenie, utrat  mienia 
wskutek rozruchów, strajków i zamieszek spo ecznych.  

5.10.2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody:  

5.10.2.1. wynik e z ca kowitego lub cz ciowego zaprzestania dzia alno ci, opó nie  lub 
zak óce  dzia alno ci; 

5.10.2.2. powsta e wskutek trwa ego lub tymczasowego zaj cia, w wyniku konfiskaty lub 
rekwizycji przez legaln  w adz ; 

5.10.2.3. szkód po rednich lub nast pczych jakiegokolwiek rodzaju oraz 
odpowiedzialno ci lub jakichkolwiek p atno ci przewy szaj cych 
odszkodowanie za szkody okre lone w niniejszym postanowieniu; 

5.10.2.4. powsta e na skutek dzia  wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu 
wojennego lub stanu wyj tkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty 
lub innego rodzaju przej cia przedmiotu ubezpieczenia przez rz d lub inne 

adze kraju, sabota u,  

5.10.2.5. powsta e w wyniku wszelkich dzia  przedsi wzi tych w zwi zku 
z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarze  
wymienionych w pkt. poprzedzaj cym. 

5.10.2.6. powsta e w wyniku aktów terroryzmu. 

5.10.3. Limit w wysoko ci 200 000,00 z  na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich szkód, które wyst pi y w ci gu 
168 kolejnych godzin od rozpocz cia zdarzenia.  

5.10.4. Ograniczenia odpowiedzialno ci: Udzia  w asny w odszkodowaniu – 10 % wysoko ci 
odszkodowania, min. 2 000,00 z . 

5.11. Postanowienia dotycz ce ryzyka terroryzmu 
5.11.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu za 

szkody w ubezpieczonym mieniu powsta e w nast pstwie aktów terrorystycznych.  

5.11.2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody: 
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5.11.2.1. w postaci utraty lub uszkodzenia mienia lub koszty wynikaj ce bezpo rednio 
lub po rednio z  zanieczyszczenia biologicznego, chemicznego, nuklearnego lub 
radioaktywnego. Dla celów niniejszej klauzuli przez zanieczyszczenie rozumie 
si  zanieczyszczenie, zatrucie lub uniemo liwienie korzystania, lub 
ograniczenie w korzystaniu z przedmiotów, z uwagi na oddzia ywanie 
substancji chemicznych, biologicznych, nuklearnych lub radioaktywnych; 

5.11.2.2. powsta e na skutek zamieszek spo ecznych, demonstracji, strajków, gró b 
i fa szywych alarmów; 

5.11.2.3. powsta e na skutek innych aktów nie maj cych pod a politycznego, 
wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego lub rasowego. 

5.11.3. Limit odszkodowania 500 000,00 z  na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

5.11.4. Ograniczenia odpowiedzialno ci: Udzia  w asny w szkodzie wynosi 10 % wysoko ci 
odszkodowania, min. 2 000,00 z . 

5.12. Postanowienia dotycz ce p kania mrozowego 

5.12.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela za szkody w przedmiocie 
ubezpieczenia powsta e wskutek p kania mrozowego. 

5.12.2. Limit odpowiedzialno ci wynosi 30 000,00 z  na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.12.3. Franszyza redukcyjna, franszyza integralna i udzia  w asny nie maj  zastosowania. 

5.12.4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, je li w sytuacji wy czenia budynków, 
budowli lub lokali z u ytkowania Ubezpieczony nie usun  wody lub innej cieczy 
z urz dze , instalacji i zbiorników i nie zamkn  zaworów doprowadzaj cych, 
powsta e w przypadku braku mo liwo ci zapewnienia nale ytego ogrzewania 
pomieszcze  i odpowiedniego zabezpieczenia instalacji przed dzia aniem mrozu.  

5.13. Postanowienia dotycz ce pojazdów nie obj tych ochron  autocasco w miejscu 
ubezpieczenia. 

5.13.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  ubezpieczyciela do warto ci rynkowej pojazdów za 
szkody powsta e w sta ych (nazwanych) lokalizacjach Ubezpieczonego w pojazdach 
nie obj tych ubezpieczeniem autocasco.  

5.13.2. Ochrona obejmuje szkody powsta e na skutek jednego z nast puj cych zdarze : po ar, 
uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego lub jego cz ci, huragan, 
deszcz nawalny, powód , nieg, grad, trz sienie ziemi, zapadni cie lub osuni cie si  
ziemi, zalanie przez wydostanie si  wody (innych cieczy lub pary z urz dze  
wodoci gowo -kanalizacyjnych lub technologicznych), dym. 

5.13.3. Franszyza integralna w wysoko ci 500,00 z . 

5.13.4. Franszyza redukcyjna i udzia  w asny nie maj  zastosowania. 

5.14. Postanowienia dotycz ce ubezpieczenia mienia pracowników 

5.14.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody 
w mieniu pracowników. 

5.14.2. Limit na jedno i wszystkie zdarzenia w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia zosta  
okre lony w Tabeli nr 1. Podlimit  przyj ty na mienie nale ce do jednego pracownika 
wynosi 1 000,00 z . 

5.14.3. Franszyza integralna, redukcyjna i udzia  w asny nie maj  zastosowania 

5.15. Postanowienie dotycz ce ubezpieczenia budynków i budowli wy czonych 
z u ytkowania przez okres d szy ni  30 dni 
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5.15.1. Ogranicza si  odpowiedzialno  ubezpieczyciela za szkody powsta e w budynkach 
i budowlach wy czonych z u ytkowania przez okres d szy ni  30 dni do 
nast puj cych ryzyk: po ar, upadek statku powietrznego, uderzenie pioruna, wybuch, 
huragan 

5.16. Postanowienie dotycz ce szkód spowodowanych obsuwaniem si  ziemi wskutek 
dzia  cz owieka. 

5.16.1. Ogranicza si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela do ustalonego limitu za szkody 
powsta e skutek szkód spowodowanych obsuwaniem si  ziemi wskutek dzia  
cz owieka. 

5.16.2. Limit odpowiedzialno ci wynosi 200 000,00 z  na jedno i wszystkie zdarzenia w 
ka dym rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.16.3. Franszyza integralna, redukcyjna i udzia  w asny nie maj  zastosowania. 

6.  POSTANOWIENIA DOTYCZ CE KOSZTÓW DODATKOWYCH PONAD SUM  UBEZPIECZENIA 

6.1. Postanowienia dotycz ce sumy uzupe niaj cej 

6.1.1. W odniesieniu do mienia ubezpieczonego w systemie na sumy sta e ustanawia si  
uzupe niaj  sum  ubezpieczenia 

6.1.2. Uzupe niaj ca suma ubezpieczenia zostaje ustanowiona na wypadek, gdy warto  
odtworzeniowa przedmiotu ubezpieczenia w dniu szkody b dzie wy sza ni  suma 
ubezpieczenia danego przedmiotu. W opisanej powy ej sytuacji Ubezpieczyciel 

dzie odpowiada  do warto ci odtworzenia przedmiotu dotkni tego szkod  
uzupe niaj c  odszkodowanie z uzupe niaj cej sumy ubezpieczenia i nie b dzie 
stosowa  zasady proporcji przy wyp acie odszkodowania. 

6.1.3. Uzupe niaj ca suma ubezpieczenia wynosi 2 000 000,00 z . 

6.1.4. Suma uzupe niaj ca b dzie si  zmniejsza a o warto  wyp aconego odszkodowania. 

6.2. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów uprz tni cia pozosta ci po szkodzie oraz 
kosztów zabezpieczenia mienia przed szkod  i kosztów ratownictwa 

6.2.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu 
ponad sumy przyj te do ubezpieczenia za wszelkie uzasadnione i udokumentowane 
koszty powsta e w zwi zku ze zdarzeniem obj tym umow  ubezpieczenia zwi zane z: 

6.2.1.1. oczyszczaniem i uprz tni ciem po szkodzie w ubezpieczonym mieniu, 
obejmuj ce m.in.: koszty usuni cia i wywiezienia pozosta ci po szkodzie, 
utylizacji, koszty rozmontowania, koszty oczyszczenia ubezpieczonego mienia 
z sadzy, mu u i innych osadów oraz inne koszty poniesione przez 
Ubezpieczonego w zwi zku ze zrealizowaniem si  zdarzenia szkodowego 
obj tego ochron  w ramach umowy ubezpieczenia; 

6.2.1.2. zabezpieczeniem mienia przed szkod ,  

6.2.1.3. ratownictwem maj cym na celu niedopuszczenie do zwi kszenia strat, 
a powsta e w zwi zku ze zrealizowaniem si  szkody,  

6.2.1.4. zabezpieczeniem przedmiotu ubezpieczenia przed uszkodzeniem w przypadku 
bezpo redniego zagro enia zdarzeniem losowym lub /i zrealizowaniem si  
zdarzenia szkodowego. Koszty te pokrywane b  w przypadku, gdy by y 

ciwe, cho by okaza y si  bezskuteczne. 

6.2.2. Ubezpieczaj cy zastrzega sobie prawo skorzystania z us ug firmy specjalizuj cej si  
w dokonywaniu czynno ci obj tych niniejszym postanowieniem w porozumieniu 
z Ubezpieczycielem. 

6.2.3. Powy sze postanowienia nie ograniczaj  odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela 
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wynikaj cej z powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa i ogólne warunki 
ubezpieczenia Ubezpieczyciela. 

6.2.4. Limit odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela wynosi 300 000,00  na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.2.5. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów zwi zanych z usuni ciem 
zanieczyszcze  wody lub gleby i jej rekultywacj . 

6.3. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów poniesionych w celu przywrócenia 
uszkodzonego przedmiotu do stanu sprzed szkody 

6.3.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu 
ponad sumy przyj te do ubezpieczenia za wszelkie uzasadnione i udokumentowane 
koszty powsta e w zwi zku ze zdarzeniem obj tym umow  ubezpieczenia zwi zane z: 

6.3.1.1. demonta em i monta em poniesione w celu dokonania naprawy, 

6.3.1.2. transportem do warsztatu/serwisu naprawczego i z powrotem, 

6.3.1.3. odtworzenie znaków reklamowych i informacyjnych, 

6.3.1.4. monta em i demonta em rusztowa  w cznie z kosztem wynaj cia rusztowa , 

6.3.1.5. wynaj ciem niezb dnego specjalistycznego sprz tu. 

6.3.2. Ubezpieczaj cy zastrzegaj  sobie prawo skorzystania z us ug firmy specjalizuj cej si  
w dokonywaniu czynno ci obj tych niniejszymi postanowieniami w porozumieniu 
z Ubezpieczycielem. 

6.3.3. Limit odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela – 200 000,00 z  na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.3.4. Powy sze postanowienia nie ograniczaj  odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela 
wynikaj cej z powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa i ogólnych warunków 
ubezpieczenia Ubezpieczyciela. 

6.4. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów rzeczoznawców 

6.4.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu 
ponad sumy przyj te do ubezpieczenia za wszelkie konieczne, uzasadnione 
i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców zwi zane z ustaleniem 
przyczyny, zakresu i rozmiaru szkody.   

6.4.2. Warunkiem odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela jest uzgodnienie i zaakceptowanie 
przez Ubezpieczyciela kosztów zwi zanych z zatrudnieniem ekspertów. 

6.4.3. Limit odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela wynosi 50 000,00 z  na  jedno  i  wszystkie  
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.5. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów identyfikacji miejsc awarii 

6.5.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu 
ponad sumy przyj te do ubezpieczenia za wszelkie udokumentowane koszty zwi zane 
z identyfikacj  miejsc awarii, która mo e spowodowa  szkod  w ubezpieczonych 
obiektach. Postanowienia dotycz  identyfikacji miejsc awarii powsta ej na skutek 
ryzyka obj tego Umow  Generaln  Ubezpieczenia. Ubezpieczony w granicach 
ustalonego limitu zastrzega sobie mo liwo  skorzystania z profesjonalnej firmy w 
tym zakresie. 

6.5.2.  Limit odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela wynosi 30 000,00  na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.6. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów restytucji dokumentów 

6.6.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu za 
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wszelkie udokumentowane koszty zwi zane z: zabezpieczeniem, restytucj , 
transportem, odtworzeniem dokumentów, ksi gozbiorów, archiwów dotkni tych 
szkod . Za szkod  uznaje si  w szczególno ci zamoczenie, zalanie, zabrudzenie, 
zagrzybienie, zawilgocenie, ska enie. 

6.6.2. Przez dokumenty rozumie si  mi dzy innymi wszelk  aktualn  i archiwaln  
dokumentacj  ksi gow , kadrow , techniczn , projektow  itp. 

6.6.3. Ubezpieczony w granicach ustalonego limitu zastrzega sobie prawo do skorzystania z 
us ug profesjonalnej firmy w zakresie wykonywania prac (czynno ci) okre lonych w 
niniejszym postanowieniu.  

6.6.4. Limit odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela wynosi 50 000,00 z  na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.7. Postanowienia dotycz ce zwi kszonych kosztów dzia alno ci 

6.7.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu 
ponad sumy przyj te do ubezpieczenia za koszty zwi zane z zastosowaniem 
rozwi za  maj cych na celu unikni cie lub zmniejszenie zak óce , które 
Ubezpieczony zmuszony b dzie ponie  w celu kontynuacji normalnego trybu 
dzia alno ci. 

6.7.2. Pod poj ciem dodatkowych kosztów rozumiemy w szczególno ci: 

6.7.2.1. koszty najmu oraz u ytkowania lokali i urz dze  zast pczych, 

6.7.2.2. koszty skorzystania z us ug osób trzecich,  

6.7.2.3. koszty zatrudnienia dodatkowego personelu,  

6.7.2.4. koszty pracy w godzinach nadliczbowych, 

6.7.2.5. koszty zmiany miejsca dzia alno ci, 

6.7.2.6. powstania dodatkowych kosztów adaptacji urz dze  itp. 

6.7.3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy czone s  koszty powsta e w wyniku: 

6.7.3.1. decyzj  w adz publicznych, która uniemo liwia lub opó nia odtworzenie 
zniszczonego mienia lub eksploatacj , 

6.7.3.2. brak u Ubezpieczaj cego wystarczaj cych rodków kapita owych na 
odtworzenie, napraw  lub wymian  zniszczonego, uszkodzonego lub 
utraconego mienia, modernizacje i ulepszenia prowadzone w trakcie 
przegl dów, remontów, odbudowy, naprawy lub wymiany ubezpieczonego 
mienia, 

6.7.3.3. zanieczyszczenie, ska enie, zniszczenie uszkodzenie lub zepsucie surowców, 
pó produktów lub gotowych produktów, 

6.7.3.4. utrata, zniszczenie, uszkodzenie, zniekszta cenie, ca kowite lub cz ciowe 
skasowanie, bezprawne wykorzystywanie danych i oprogramowania 

6.7.3.5. powstania szkody w mieniu, za któr  Ubezpieczyciel nie ponosi 
odpowiedzialno ci 

6.7.3.6. kosztów poniesionych w zwi zku z ustaleniem szkody, oraz kosztów które 
pozostaj  w bezpo rednim zwi zku z usuni ciem szkody w mieniu. 

6.7.4. Ubezpieczyciel pokrywa niezb dne koszty dodatkowe (zale ne i niezale ne od czasu) 
poniesione przez Ubezpieczonego w maksymalnym okresie odszkodowawczym 
wynosz cym 120 dni, przy czym okres odszkodowawczy rozpoczyna si  od daty 
szkody w mieniu powoduj cej zak ócenie w dzia alno ci. 

6.7.5. Ograniczenia odpowiedzialno ci: franszyza redukcyjna – 3 dni, udzia  w asny,  
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Franszyza integralna nie ma zastosowania. 

6.7.6. Limit odpowiedzialno ci wynosi 200 000,00 z  na jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.8. Postanowienia dotycz ce zalania na skutek nieszczelno ci dachów, rynien, szczelin 
w z czeniach p yt i uszkodze  stolarki okiennej 

6.8.1. Ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela ograniczon  do ustalonego limitu 
ponad sum  ubezpieczenia za szkody spowodowane wskutek nieszczelno ci dachów, 
rynien, szczelin, w z czeniach p yt i uszkodze  stolarki okiennej, je eli zalanie 
nast pi o wy cznie w zwi zku z zaniedbaniami polegaj cymi na braku konserwacji 
i przegl dów przewidzianych wewn trznymi procedurami lub niewykonaniu 
remontów zaleconych w protokole po ww. przegl dzie. 

6.8.2. Limit wynosi 20 000,00 z  na jedno i na wszystkie zdarzenia w ka dym rocznym 
okresie ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia  

6.8.3. Udzia  w asny i franszyza integralna nie maj  zastosowania,  

6.8.4. Franszyza redukcyjna w wysoko ci 1 000,00 z  w ka dym odszkodowaniu. 

6.9. Postanowienia dotycz ce dodatkowych kosztów dzia alno ci zwi zanych z konieczno ci  
dostarczenia wody pitnej w brzmieniu 

6.9.1. Ubezpieczyciel pokrywa w granicach ustalonego limitu ponad sum  ubezpieczenia 
zwi kszone uzasadnione i udokumentowane  koszty dzia alno ci zwi zane z 
konieczno ci  dostarczenia wody pitnej innym sposobem ni  sieci  wodoci gow . 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zwi kszone koszty powsta e na skutek 
niemo liwo ci dostarczenia wody pitnej sieci  w zwi zku ze zdarzeniem nag ym i 
nieprzewidzianym, w tym decyzji uprawnionego organu. 

6.9.2. Limit odpowiedzialno ci ubezpieczyciela stanowi cy górn  granic  
odpowiedzialno ci w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia w wysoko ci 
200 000,00 z . Franszyza redukcyjna wynosi 50 000,00 z  

6.9.3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialno ci ubezpieczyciela za koszty, 
które s  nast pstwem prac/robót budowlanych prowadzonych przez zamawiaj cego 
lub na jego zleceniem 

7. W CZENIA ODPOWIEDZIALNO CI UBEZPIECZYCIELA 

Ubezpieczyciel nie b dzie odpowiada  wy cznie za szkody w przedmiotach  

7.1. w przedmiocie ubezpieczenia, którego uszkodzenie lub zniszczenie nast pi o bezpo rednio w 
wyniku jego produkcji, przetwarzania,  

7.2. w mieniu, które niezgodnie ze swym przeznaczeniem znajdowa o si  na wolnym powietrzu, 
o ile mia o to wp yw na powstanie lub zwi kszenie szkody; 

7.3. w uprawach, drzewach, krzewach, zwierz tach; 

7.4. w gruntach, glebach, naturalnych wodach podziemnych i powierzchniowych, zbiornikach 
wodnych, chyba e s  to sztuczne zbiorniki w miejscu ubezpieczenia; 

7.5. w aktach, dokumentach, wzorach, prototypach, w danych na no nikach danych, 
z zastrze eniem postanowie  i ponad limit przyj ty w Postanowieniach dotycz cych pokrycia 
kosztów restytucji dokumentów pkt 6.6. oraz Sekcji IIA 

7.6. w budynkach, budowlach przeznaczonych do rozbiórki oraz w znajduj cym si  w nich mieniu 
oraz maszynach i urz dzeniach przeznaczonych do likwidacji; 

7.7. w mieniu b cym w transporcie drogowym, morskim, lotniczym, z zastrze eniem 
postanowie  i ponad limit przyj ty w Postanowieniach dotycz cych mienia w transporcie pkt 
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5.8., Postanowieniach dotycz cych kradzie y z w amaniem, rabunku i dewastacji zwi zanej z 
kradzie  pkt 5.1. i Postanowieniach dotycz cych odpowiedzialno ci za gotówk  w 
transporcie pkt  5.2. Wy czenie nie dotyczy sprz tu przeno nego. 

7.8. w statkach powietrznych, dzie ach sztuki, kolekcjach, modelach, archiwach 

Ubezpieczyciel nie b dzie odpowiada  wy cznie za szkody, powsta e wskutek wymienionych ni ej 
przyczyn: 

7.9. powsta e wskutek winy umy lnej reprezentantów Ubezpieczaj cego; 

7.10. powsta e wskutek dzia  wojennych, stanu wyj tkowego, strajku, lokautu, rozruchów, buntu, 
rewolucji, powstania, zamieszek cywilnych i wojskowych, wojny domowej, sabota u, aktów 
terrorystycznych, powsta e w mieniu zaj tym przez uprawnione w adze z zastrze eniem 
Postanowie  dotycz cych ryzyka strajku, rozruchów i zamieszek spo ecznych pkt 5.10. oraz 
Postanowie  dotycz cych ryzyka terroryzmu pkt 5.11. 

7.11. spowodowane reakcj  j drow , ska eniem radioaktywnym oraz promieniowaniem 
jonizuj cym; 

7.12. spowodowane ska eniem lub zanieczyszczeniem odpadami przemys owymi, chyba e 
powsta y w ubezpieczonym mieniu na skutek innego zdarzenia nie wy czonego z zakresu, z 
zastrze eniem Postanowie  dotycz cych pokrycia kosztów restytucji dokumentów pkt. 6.6; 

7.13. powsta e na skutek powolnego zawilgocenia pomieszcze  w wyniku nieszczelno ci urz dze  
wodoci gowo – kanalizacyjnych, instalacji grzewczych, technologicznych, kondensacji par 
cieczy, zagrzybienia, przenikania wód gruntowych, przemarzania itp., chyba e w nast pstwie 
wyst pi o zdarzenie nie wy czone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia; z zastrze eniem Postanowie  dotycz cych 
pokrycia kosztów restytucji dokumentów pkt. 6.6; 

7.14. polegaj ce na zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek czynników oddzia uj cych 
czasowo takich jak: powolne dzia anie czynników termicznych, chemicznych, biologicznych 
lub geologicznych, normalnego zu ycia, wad ukrytych, wadliwej w ciwo ci lub natury 
przedmiotu ubezpieczenia, chyba e w nast pstwie wyst pi o zdarzenie nie wy czone z 
zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia, 
z zastrze eniem Postanowie  dotycz cych pokrycia kosztów restytucji dokumentów pkt 6.6; 

7.15. powsta e wskutek zak óce  lub przerwy w dostawie czynnika ch odz cego, smaru, oleju, 
paliwa oraz innych materia ów eksploatacyjnych, chyba e w nast pstwie wyst pi o zdarzenie 
nie wy czone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  za skutki takiego 
zdarzenia; 

7.16. powsta e w ubezpieczonym mieniu z powodu zak óce  lub przerw w dostawie mediów 
zewn trznych takich jak: woda, gaz, energia elektryczna lub cieplna, chyba e w nast pstwie 
nast pi o zdarzenie nie wy czone z zakresu wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia z zastrze eniem postanowie , o których mowa 
w pkt. 3.1.5. Sekcji IIA; 

7.17. polegaj ce na awariach mechanicznych, elektronicznych, elektrycznych, powsta ych 
w urz dzeniach wskutek ich eksploatacji, konstrukcji i obs ugi, chyba e w ich nast pstwie 
wyst pi o zdarzenie niewy czone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia z zastrze eniem postanowie  i ponad limit 
przyj ty w, postanowieniach dotycz cych szkód elektrycznych pkt. 5.5. oraz zapisów Sekcji 
IIA; 

7.18. powsta e na skutek eksplozji lub implozji wywo anych przez Ubezpieczaj cego w celach 
produkcyjnych lub eksploatacyjnych oraz wskutek wybuchu w silnikach spalinowych 
zwi zanego z ich naturalnym dzia aniem lub spowodowanego normalnym ci nieniem 
zawartych w nich gazów; 

7.19. powsta e na skutek b dów konstrukcyjnych, nieprawid owego monta u, u ycia wadliwych 
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materia ów, chyba e w nast pstwie wyst pi o zdarzenie niewy czone z zakresu, wówczas 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia z zastrze eniem i ponad 
limit przyj ty w Postanowieniach dotycz cych katastrofy budowlanej pkt 5.7.; 

7.20. powsta e na skutek zapadania si  i osuwania ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 

7.21. powsta e wskutek zalania mienia, je eli zalanie nast pi o wy cznie w zwi zku 
z zaniedbaniami polegaj cymi na braku konserwacji i przegl dów przewidzianych 
wewn trznymi procedurami lub niewykonaniu remontów; 

7.22. powsta e w nast pstwie prac budowlanych prowadzonych przez Ubezpieczonego lub na jego 
zlecenie, na prowadzenie których wymagane jest pozwolenie, z zastrze eniem postanowie  i 
ponad limit przyj ty w Postanowieniach dotycz cych ubezpieczenia prac remontowo -
 budowlanych pkt 5.6.; 

7.23. powsta e na skutek fa szerstwa, sprzeniewierzenia, oszustwa, nieuczciwo ci, braków 
inwentarzowych, po wiadczenia nieprawdy oraz innego zachowania o podobnym charakterze; 

7.24. powsta e na skutek kradzie y mienia, za wyj tkiem kradzie y z w amaniem i rabunku, 
z zastrze eniem postanowie  i ponad limit przyj ty w Postanowieniach dotycz cych 
kradzie y z w amaniem, rabunku i dewastacji zwi zanej z kradzie  pkt 5.1., 
Postanowieniach dotycz cych kradzie y zwyk ej pkt 5.3. oraz w Postanowieniach 
dotycz cych mienia w transporcie pkt 5.8.; 

7.25. powsta e podczas wykonywania robót, których realizacja wi e si  z naruszeniem konstrukcji 
no nej obiektu lub konstrukcji dachu, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na 
budow  oraz robót ziemnych; 

7.26. spowodowane katastrof  budowlan , osiadaniem, zapadaniem si  konstrukcji budynku, chyba 
e pierwotn  przyczyn  by o zdarzenie niewy czone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel 

ponosi odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia, z zastrze eniem postanowie  i ponad 
limit przyj ty w Postanowieniach dotycz cych katastrofy budowlanej pkt. 5.7.; 

7.27. polegaj ce na niedzia aniu lub niezadzia aniu oprogramowania, a tak e utracie, niedost pno ci 
lub zniekszta ceniu informacji przechowywanej przez urz dzenia podlegaj ce ubezpieczeniu, 
chyba e w nast pstwie wyst pi o zdarzenie nie wy czone z zakresu, wówczas 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia, z zastrze eniem 
postanowie  i ponad limit przyj ty w Sekcji IIA; 

7.28. drug  szkod  w przedmiocie ubezpieczenia, powsta  wskutek eksploatacji przedmiotu 
ubezpieczenia po zaistnieniu szkody, bez dokonania napraw, je eli niewykonanie napraw 
mia o wp yw na powstanie drugiej szkody, a u ytkowanie przedmiotu ubezpieczenia bez 
naprawy nie wynika o z konieczno ci wykonywania dzia  w celu zapobie enia powstaniu 
innej szkody, ograniczeniu rozmiarów szkody, czy innych dzia  o charakterze 
priorytetowym czy wynikaj cych ze stanu wy szej konieczno ci; 

7.29. ce bezpo rednimi nast pstwami ci ej eksploatacji, a w szczególno ci normalnego 
zu ycia, kawitacji, erozji, korozji, kamienia kot owego, chyba e w nast pstwie wyst pi o 
zdarzenie nie wy czone z zakresu; 

7.30. takie jak defekty estetyczne, tj. zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub 
emaliowanych, o ile nie powsta y one wskutek zdarzenia powoduj cego uszkodzenie 
przedmiotu ubezpieczenia; z zastrze eniem Postanowie  dotycz cych kradzie y z w amaniem 
rabunku i dewastacji pkt 5.1. oraz Postanowie  dotycz cych ryzyka dewastacji niezwi zanej 
z kradzie  pkt 5.4.; 

7.31. po rednie zwi zane z opó nieniami, utrat  rynku, utrat  zysku zwi kszonymi kosztami 
dzia alno ci z zastrze eniem i ponad limit okre lony w Postanowieniach dotycz cych 
pokrycia zwi kszonych kosztów dzia alno ci pkt 6.7; 

7.32. za które dostawcy b  us ugodawcy s  odpowiedzialni na mocy umowy lub obowi zuj cych 
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przepisów prawa oraz powsta e w okresie dzia ania r kojmi lub gwarancji pokrywane przez 
producenta lub warsztat naprawczy o ile producent lub warsztat naprawczy istnieje. 
Wy czenie nie dotyczy sytuacji, w których istnia a konieczno  natychmiastowej naprawy 
mienia obj tego gwarancj , je li w zwi zku z napraw  bez udzia u gwaranta nast pi a 
odmowa pokrycia kosztów przez gwaranta. Za konieczno  natychmiastowej naprawy uznaje 
si  sytuacje, w których jest ona uzasadniona z uwagi na zagro enie ycia, uszkodzenia mienia 
du ej warto ci lub powstania niewspó miernie du ej straty finansowej. 

7.33. spowodowane przez zmiany poziomu wód podziemnych, chyba e nast pi y w zwi zku z 
powodzi  w miejscu ubezpieczenia lub jego s siedztwie; 

7.34. zakresem ubezpieczenia nie s  obj te szkody polegaj ce na niewyja nionym zagini ciu 
rzeczy, zagubieniu lub powsta e wskutek wy udzenia, z zastrze eniem i ponad limit okre lony 
w Postanowieniach dotycz cych kradzie y zwyk ej pkt 5.3.; 

7.35. zakresem ubezpieczenia nie s  obj te szkody polegaj ce na uszkodzeniu, zanieczyszczeniu lub 
zniszczeniu mienia b cego przedmiotem produkcji, obróbki, przeróbki – niezale nie czy 
realizowanych przez Ubezpieczaj cego czy osob  trzeci  – powsta ym w zwi zku z wy ej 
wymienionymi czynno ciami lub procesami, chyba e powsta y w wyniku po aru lub 
wybuchu nieb cego cz ci  prawid owo zachodz cego procesu technologicznego; 

7.36. polegaj ce na uszkodzeniu, w tym ograniczeniu funkcjonalno ci lub wydajno ci, lub utracie 
danych elektronicznych lub oprogramowania je li nast pi y w wyniku dzia ania wirusów, koni 
troja skich lub innego z liwego oprogramowania, cyberataku i innych dzia  osób 
trzecich.. 

8. WARTO CI PRZYJ TE DO UBEZPIECZENIA, SUMY UBEZPIECZENIA 

8.1. Sumy ubezpieczenia mog  zawiera  podatek VAT. 

8.2. Wzrost warto ci przedmiotu ubezpieczenia wskutek zmiany stawki podatku VAT nie stanowi 
podstawy niedoubezpieczenia. 

8.3. Wszystkie sumy ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia s  podawane cznie, bez 
podzia u na lokalizacje. 

8.4. Przyj to nast puj ce sumy ubezpieczenia dla poszczególnych kategorii mienia: 

8.4.1. budynków - czn  warto  tych rodków stanowi ca sum  warto ci poszczególnych 
budynków ustalonych jako: 

8.4.1.1. w odniesieniu do budynków ubezpieczonych wed ug pocz tkowej warto ci 
ksi gowej czna warto  tych rodków, zgodnie z Za cznikiem nr 1C do 
SWZ stanowi ca sum  warto ci z jak  dany rodek trwa y zosta  wprowadzony 
do ewidencji ksi gowej na zapisach pocz tkowych rozumianej jako warto  
ksi gowa brutto bez wzgl du na stopie  amortyzacji i zu ycia technicznego. 

8.4.1.2. w odniesieniu do budynków, dla których suma ubezpieczenia zosta a ustalona w 
oparciu o wycen  do celów ubezpieczeniowych dokonan  przez 
Ubezpieczyciela w roku 2008 sum  ubezpieczenia stanowi warto  odtworzenia 
tych budynków. W odniesieniu do tych budynków Ubezpieczyciel mo e, za 
zgod  Ubezpieczaj cego dokonywa  corocznej korekty wyceny przy 
uwzgl dnieniu aktualnych kosztów odtworzenia.  

8.4.1.3. w odniesieniu do budynków, dla których zosta  sporz dzony operat szacunkowy 
sum  ubezpieczenia stanowi warto  nieruchomo ci ustalona przez 
rzeczoznawc  maj tkowego. 

W przypadku konieczno ci dokonania cesji z polisy ubezpieczenia na rzecz podmiotu 
kredytuj cego Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczaj cego dokona w ciwej korekty 
zawartego ubezpieczenia budynków do warto ci ustalonej w oparciu o wykonany przez 
rzeczoznawc  maj tkowego operat szacunkowy 
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8.4.2. BUDOWLI – czn  warto  tych rodków stanowi ca sum  warto ci poszczególnych 
budynków ustalonych jako: 

8.4.2.1. w odniesieniu do budowli ubezpieczonych wed ug pocz tkowej warto ci 
ksi gowej czna warto  tych rodków, zgodnie z Za cznikiem nr 1C do 
SWZ stanowi ca sum  warto ci z jak  dany rodek trwa y zosta  wprowadzony 
do ewidencji ksi gowej na zapisach pocz tkowych rozumianej jako warto  
ksi gowa brutto bez wzgl du na stopie  amortyzacji i zu ycia technicznego. 

8.4.2.2. w odniesieniu do budowli dla których zosta  sporz dzony operat szacunkowy 
sum  ubezpieczenia stanowi warto  nieruchomo ci ustalona przez 
rzeczoznawc  maj tkowego; 

8.4.3. POZOSTA YCH RODKÓW TRWA YCH – czn  warto  tych rodków stanowi ca sum  
warto ci z jak  dany rodek trwa y zosta  wprowadzony do ewidencji ksi gowej na 
zapisach pocz tkowych, dla celów ubezpieczeniowych rozumianej jako warto  
ksi gowa brutto, bez wzgl du na stopie  amortyzacji i zu ycia technicznego; 

8.4.4. WYPOSA ENIA I PRZEDMIOTÓW PODLEGAJ CYCH JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI -
czna warto  tych przedmiotów ustalona w oparciu o cen  ich zakupu; 

8.4.5. POJAZDÓW NIE OBJ TYCH OCHRON  AUTOCASCO – kwota czna warto ci tych 
pojazdów b ca sum  ich warto ci rynkowej; 

8.4.6. RODKÓW obrotowych (materia ów i zapasów) - warto  maksymalnej przewidywanej 
szkody w rocznym okresie ubezpieczenia; 

8.4.7. NAK ADÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ NAK ADÓW NA ADAPTACJ  POMIESZCZE  
ASNYCH I wynaj tych przewidywan  warto  kosztów, jakie b dzie musia  ponie  

Ubezpieczony w celu przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody, bez wzgl du na 
fakt, czy poniós  on te koszty przed szkod , czy te  nie;  

8.4.8. MIENIA PRACOWNIKÓW sum  ubezpieczenia stanowi limit okre lony w pkt. 5.14.  

8.4.9. GOTÓWKI -warto  maksymalnej przewidywanej szkody w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

9. SYSTEMY UBEZPIECZENIA 

9.1. rodki trwa e: BUDYNKI, BUDOWLE, POZOSTA E RODKI TRWA E, WYPOSA ENIE,  
PRZEDMIOTY PODLEGAJ CE JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI, SPRZ T ELEKTRONICZNY 
STACJONARNY I PRZENO NY, POJAZDY NIE UBEZPIECZONE W ZAKRESIE AUTOCASCO  
ubezpieczone w systemie sum sta ych. 

9.2. RODKI OBROTOWE, NAK ADY NA ADAPTACJ  POMIESZCZE , GOTÓWKA, MIENIE 
PRACOWNICZE,  ubezpieczone w systemie na pierwsze ryzyko. 

9.3. Definicje systemów ubezpiecze : 

9.3.1. ubezpieczenie w systemie na sumy sta e - w systemie tym Ubezpieczaj cy jako sum  
ubezpieczenia deklaruje ca kowit  warto  ubezpieczonego mienia zg oszonego w 
oparciu o ewidencj  ksi gow  oraz wszelka inn  dokumentacj  potwierdzaj  stan 
posiadania.  

9.3.2. ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko - Ubezpieczaj cy deklaruje sum  
ubezpieczenia  jako limit maksymalnej odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela w 
odniesieniu do jednej i wszystkich szkód w rocznym okresie ubezpieczenia. 

10. WYPADEK UBEZPIECZENIOWY 

10.1. Zawiadomienie Ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym nast pi zgodnie z pkt. 9 
Sekcji I.  

10.2. Ubezpieczyciel wykona ogl dziny uszkodzonego mienia w terminie do 4 dni roboczych od 



Oznaczenie sprawy: U/PN/1/2020/S 
 

str. 49 
 

daty zg oszenia szkody. 

10.3. Po wykonaniu ogl dzin Ubezpieczyciel w terminie maksymalnie 3 dni roboczych przeka e 
Ubezpieczonemu protokó  ogl dzin i wykaz dokumentów niezb dnych do zako czenia 
likwidacji szkody. Termin ten nie dotyczy przekazania protoko u ogl dzin i wykazu 
dokumentów w przypadku szkody ca kowitej w nieruchomo ciach. 

10.4. W przypadku, kiedy Ubezpieczyciel nie wykona ogl dzin w terminie 4 dni roboczych od daty 
zg oszenia szkody lub nie dostarczy protoko u ogl dzin w ci gu 3 dni roboczych od dnia 
wykonania ogl dzin Ubezpieczony b dzie mia  prawo wykona  napraw  uszkodzonego 
mienia. Podstaw  do wyp aty odszkodowania b  dokumenty przed one przez 
Ubezpieczonego.  

10.5. O zleceniu naprawy w trybie okre lonym w pkt 10.4. Ubezpieczony powiadomi 
Ubezpieczyciela. 

10.6. Za wypadek ubezpieczeniowy uznaje si  wyst pienie zdarzenia okre lonego w pkt. 4 Sekcji II. 

11. USTALENIE WYSOKO CI SZKODY  

11.1. W odniesieniu do budynków  

Jako wysoko  szkody przyjmuje si  warto  kosztów odbudowy uszkodzonego lub 
zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju 
zastosowanych materia ów wraz z nak adami na roboty wyko czeniowe, bez wzgl du na 
stopie  amortyzacji i zu ycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacj  ubezpieczonego tj. do pe nej wysoko ci tych kosztów. 

Odszkodowanie za szkod  ca kowit  lub cz ciow  wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia. Górn  granic  odszkodowania jest warto  przedmiotu przyj ta 
do ubezpieczenia z zastrze eniem postanowie  o których mowa w pkt. 6.  

11.2. W odniesieniu do budowli  

Jako wysoko  szkody przyjmuje si  warto  kosztów odbudowy uszkodzonego lub 
zniszczonego obiektu, z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju 
zastosowanych materia ów wraz z nak adami na roboty wyko czeniowe, bez wzgl du na 
stopie  amortyzacji i zu ycia technicznego przedmiotu ubezpieczenia, potwierdzonych 
rachunkiem wykonawcy lub kalkulacj  ubezpieczonego tj. do pe nej wysoko ci tych kosztów. 

Odszkodowanie za szkod  ca kowit  lub cz ciow  wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia. Górn  granic  odszkodowania jest warto  przedmiotu przyj ta 
do ubezpieczenia z zastrze eniem postanowie  o których mowa w pkt. 6. 

11.3. W odniesieniu do pozosta ych rodków trwa ych oraz rodków podlegaj cych 
jednorazowej amortyzacji,  

Jako wysoko  szkody przyjmuje si  koszt naprawy lub cen  nabycia nowego rodka 
trwa ego tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbli onych parametrach, 
zwi kszony o koszt transportu i monta u, bez wzgl du na stopie  amortyzacji i zu ycia 
technicznego przedmiotu ubezpieczenia.  

Odszkodowanie za szkod  ca kowita lub cz ciow  wyznaczone zostanie w oparciu o koszt 
odtworzenia nowego mienia. Górn  granic  odszkodowania jest warto  przedmiotu przyj ta 
do ubezpieczenia z zastrze eniem postanowie  o których mowa w pkt. 6. 

11.4. W odniesieniu do pojazdów nie obj tych ochron  ubezpieczeniow  Autocasco  

Jako wysoko  szkody przyjmuje si  kwot  która zosta a ustalona w oparciu o zasady 
likwidacji szkód w ubezpieczeniu Autocasco  

11.5. W odniesieniu do rodków obrotowych jako wysoko  szkody przyjmuje si  warto  
zakupu lub wytworzenia tych rodków. 
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11.6. W odniesieniu do mienia pracowniczego 

W przypadku wyst pienia szkody dla mienia zakupionego w okresie ostatnich 6 miesi cy 
przed szkod  (pod warunkiem udokumentowania zakupu), przyjmuje si e Ubezpieczyciel 

dzie odpowiada  do 100% jej wysoko ci jednak nie wi cej ni  wynosi przyj ty limit na 
mienie nale ce do jednego pracownika w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia. 
W pozosta ych przypadkach Ubezpieczyciel b dzie odpowiada  do 70% warto ci nowego 
przedmiotu, jednak nie wi cej ni  wynosi przyj ty limit na mienie nale ce do jednego 
pracownika.  

11.7. W odniesieniu do nak adów inwestycyjnych oraz nak adów na adaptacj  pomieszcze  
asnych i wynaj tych 

W przypadku wyst pienia szkody Ubezpieczyciel b dzie odpowiada  do wysoko ci kosztów, 
jakie b dzie musia  ponie  Ubezpieczony w celu przywrócenia mienia do stanu sprzed 
szkody, bez wzgl du na fakt, czy poniós  on te koszty przed szkod , nie wi cej jednak ni  do 
wysoko ci przyj tego do ubezpieczenia limitu. 

11.8. W odniesieniu do gotówki  

Ubezpieczyciel b dzie odpowiada  do warto ci nominalnej gotówki, przy czym w odniesieniu 
do obcych rodków p atniczych jest to równowarto  w z otych przeliczona wg redniego 
kursu NBP z dnia powstania szkody. 

Górn  granic  odpowiedzialno ci stanowi przyj ty do ubezpieczenia limit na jedno i 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WYSOKO CI WYP ATY ODSZKODOWANIA  

12.1. Szkoda ca kowita ma miejsce, kiedy przedmiot ubezpieczenia zosta  ukradziony, utracony 
lub nie nadaje si  do u ytkowania, a naprawa przedmiotu nie jest mo liwa i/lub ekonomicznie 
uzasadniona lub kiedy przedmiot ubezpieczenia nadaje si  do u ytkowania, ale jego naprawa 
jest ekonomicznie nieuzasadniona tzn. koszt naprawy przewy sza warto  przedmiotu przyj  
do ubezpieczenia. 

12.2. Szkoda cz ciowa ma miejsce, kiedy stan techniczny przedmiotu po szkodzie pozwala na 
dokonanie odbudowy/naprawy poszczególnych uszkodzonych elementów i odbudowa ta jest 
ekonomicznie uzasadniona. 

12.3. Je eli odpowiedzialno  za zg oszon  szkod  nie jest kwestionowana przez Ubezpieczyciela, 
to na wniosek Ubezpieczonego, w terminie 14 dni od daty zg oszenia szkody Ubezpieczyciel 
wyp aci zaliczk  w wysoko ci co najmniej 50% bezspornej kwoty odszkodowania. Pozosta a 
cz  nale nego odszkodowania b dzie wyp acona zgodnie z obowi zuj cymi przepisami 
prawnymi.  

12.4. Ubezpieczyciel nie b dzie uzale nia  wyp aty odszkodowania od otrzymania decyzji 
o umorzeniu post powania przez prokuratur  o ile post powanie nie toczy si  przeciwko 
reprezentantowi Ubezpieczaj cego. 

12.5. Jakiekolwiek straty lub szkody powsta e w wyniku dzia ania si  przyrody lub o charakterze 
naturalnym w jednej lokalizacji i z jednej przyczyny  w ci gu nast puj cych po sobie 72 
godzin, uwa ane b  za jedno zdarzenie szkodowe w odniesieniu do sumy ubezpieczenia, 
udzia u w asnego i franszyz okre lonych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia. 

12.6. Ubezpieczyciel wyp aci odszkodowanie z uwzgl dnieniem podatku VAT, który nie podlega 
odliczeniu. 

12.7. W przypadku szkody ca kowitej w przedmiocie ubezpieczenia opisanym w Sekcji II. pkt 1.1., 
Ubezpieczony mo e zast pi  zniszczone mienie bez obowi zku zachowania wymiarów, 
konstrukcji, rodzaju zastosowanych materia ów, lokalizacji, je eli zachowanie 
dotychczasowych rozwi za  jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione lub kiedy 
odtworzenie mienia w dotychczasowej konstrukcji, lokalizacji itp. nie jest mo liwe ze 
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wzgl du na decyzje administracyjna lub temu podobn . Odszkodowanie nie mo e przekroczy  
warto ci odtworzenia przedmiotu w ramach sum przyj tych do ubezpieczenia. 

12.8. Przy ustalaniu wysoko ci szkody nie uwzgl dnia si : 

12.8.1. warto ci naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej lub pami tkowej  

12.8.2. kosztów innowacji i modernizacji. 

12.9. Odszkodowanie zostanie wyp acone do warto ci odtworzenia przedmiotu ubezpieczenia bez 
wzgl du na przyj ty system ubezpieczenia i bez wzgl du na to, czy Ubezpieczony podejmie 
decyzj  o odtworzeniu lub naprawie mienia czy nie. 

12.10. W przypadku naprawy lub odtworzenia mienia podstaw  do wyp aty odszkodowania na rzecz 
Ubezpieczonego b dzie jeden z nast puj cych dokumentów: orygina  faktury, kserokopia 
faktury po wiadczona za zgodno  z orygina em, refaktura, kosztorys naprawy sporz dzony 
przez ubezpieczonego, kosztorys naprawy uzgodniony pomi dzy Ubezpieczycielem, a 
podmiotem dokonuj cym naprawy lub na wniosek Ubezpieczonego kosztorys wykonawcy 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE LIKWIDACJI SZKÓD W MIENIU MAJ CYM KLUCZOWE 
ZNACZENIE DLA DZIA ALNO CI UBEZPIECZONEGO 

13.1. W przypadku szkody w mieniu maj cym kluczowe znaczenie dla dzia alno ci 
Ubezpieczonego Ubezpieczonemu, po uprzednim poinformowaniu Ubezpieczyciela, 
przys uguje prawo przyst pienia niezw ocznie do naprawy i usuni cia skutków szkody bez 
oczekiwania na ogl dziny ze strony Ubezpieczyciela. 

13.2. Ubezpieczony jest zobowi zany do zachowania uszkodzonych cz ci i podzespo ów, 
przedstawienia faktur lub kosztorysu za napraw  oraz sporz dzenia dokumentacji 
fotograficznej. 

13.3. Powy sze postanowienia nie zwalniaj  Ubezpieczonego z obowi zku zg oszenia szkody. 

13.4. Ubezpieczaj cy przygotuje i prze le do Ubezpieczyciela dokumenty niezb dne do   podj cia 
decyzji o wyp acie odszkodowania tj. 

13.4.1. wykaz strat poniesionych w zwi zku ze zdarzeniem, 

13.4.2. dok adny opis zdarzenia wraz z okre leniem przyczyn zdarzenia i szkody 
z dokumentacj  zdj ciow  obrazuj  stan uszkodzonego mienia bezpo rednio po 
szkodzie, 

13.4.3. kopie kosztorysów napraw oraz faktur za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody 
(potwierdzone za zgodno  z orygina em), ocena serwisu, gdzie za serwis uwa a si  
równie  wewn trze s by Ubezpieczaj cego. 

13.4.4. kopie faktur dokumentuj cych wszelkie pozosta e koszty poniesione w zwi zku ze 
zdarzeniem (potwierdzone za zgodno  z orygina em), 

13.4.5. kopie faktur zakupu utraconego b  uszkodzonego mienia oraz dokumentu przyj cia 
mienia na stan rodków trwa ych (potwierdzone za zgodno  z orygina em. 

14. DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WYP ATY ODSZKODOWANIA 

14.1. Wyp ata odszkodowania za szkody, których pierwotn  przyczyn  s  zdarzenia inne ni  
zdefiniowane w postanowieniach pkt. 5 Sekcji II, a podlegaj ce ochronie ubezpieczeniowej 
wynikaj cej z zakresu okre lonego w pkt. 4. Sekcji II, nie b dzie pomniejsza a limitów 
ustalonych w poszczególnych postanowieniach pkt. 5. 

14.2. Limity, o których mowa w pkt 5 Sekcji II dotycz  wy cznie bezpo rednich nast pstw szkód 
powsta ych na skutek ryzyka obj tego limitem. Je eli nast pstwem powsta ej szkody jest inne 
zdarzenie nie wy czone z zakresu (cho by nast pi o w tym samym przedmiocie 
ubezpieczenia) odpowiedzialno  Ubezpieczyciela jest zgodna z zapisami pkt. 4. 
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15. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO CI  

15.1. W odniesieniu do ryzyk nazwanych tj.: po ar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku 
powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powód , lawina, nieg, grad, trz sienie ziemi, 
zapadni cie lub osuni cie si  ziemi, zalanie przez wydostanie si  wody, innych cieczy lub 
pary z urz dze  wodoci gowo -kanalizacyjnych lub technologicznych, dym, uderzenie 
pojazdu, huk ponadd wi kowy, st uczenie w przedmiotach ubezpieczenia franszyza 
redukcyjna i franszyza integralna zniesione, brak udzia u w asnego. 

15.2. W odniesieniu do pozosta ych ryzyk franszyza integralna wynosi 300,00 z  franszyza 
redukcyjna zniesiona, brak udzia u w asnego. 

15.3. Postanowienia pkt 15.1. i 15.2. nie maj  zastosowania do zapisów, o których mowa w pkt. 
5 i 6 niniejszej Sekcji. 

15.4. Wysoko  franszyzy redukcyjnej liczona b dzie od warto ci poszczególnej szkody, 
z zastrze eniem postanowie  pkt. 12.6. 

16. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ZABEZPIECZENIA MIENIA 

16.1. Ubezpieczycielowi przys uguje prawo dokonania lustracji lokalizacji podlegaj cych 
ubezpieczeniu. Ubezpieczyciel w terminie nie krótszym ni  14 dni zobowi zany jest 
powiadomi  Ubezpieczonego i Brokera o zamiarze przeprowadzenia lustracji zabezpiecze  
mienia w danej lokalizacji. 

16.2. Ubezpieczony, po dokonanej przez Ubezpieczyciela lustracji istniej cych zabezpiecze  
mienia, zobowi zany jest do zastosowania si  do wskaza  w protokole ogl dzin. Wskazania 
dotycz ce przeciwpo arowego zabezpieczenia mienia nie b  wi ksze ni  wymagane 
przepisami prawa. Wskazania dotycz ce przeciwkradzie owego zabezpieczenia mienia nie 

 wy sze ni  standardowo wymagane przez Ubezpieczyciela we w ciwych ogólnych 
warunkach ubezpieczenia. 

16.3. W przypadku, je eli Ubezpieczyciel nie dokona lustracji w lokalizacjach podlegaj cych 
ubezpieczeniu, bezwarunkowo przyjmuje istniej ce aktualnie zabezpieczenia 
przeciwpo arowe i przeciwkradzie owe za wystarczaj ce. W przypadku powstania szkody 
istniej ce zabezpieczenia b  uznane za wystarczaj ce i nie b  istotne dla oceny ryzyka. 
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SEKCJA II A 
 

UBEZPIECZENIE SPRZ TU ELEKTRONICZNEGO OD AWARII I USZKODZE  
 

1. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest: 

1.1.1. elektroniczny sprz t stacjonarny i przeno ny wraz z oprogramowaniem,  

1.1.2. nieposiadaj ce samoistnej warto ci elektroniczne cz ci maszyn, urz dze  i 
aparatów stanowi ce integraln  cz  tych maszyn, urz dze  i aparatów,  

1.1.3. nieposiadaj ce samoistnej warto ci elektroniczne cz ci sk adowe budynków 
i budowli 

1.1.4. sieci komputerowe, infrastruktura teleinformatyczna i telekomunikacyjna, w tym 
nieposiadaj ca samoistnej warto ci ksi gowej infrastruktura stanowi ca elementy 
sk adowe budynków, budowli. 

1.1.5. koszty odtworzenia danych i oprogramowania.  

1.2. Przedmiotem ubezpieczenia w Sekcji II A mo e by  wy cznie sprz t elektroniczny, który 
w chwili podpisywania umowy lub w czenia go do umowy zosta  w czony do 
eksploatacji, pozytywnie przeszed  wszelkie próby i testy, jest sprawny oraz spe nia 
wszelkie wymogi formalno-prawne, tj. atesty, aprobaty, pozwolenia, certyfikaty, badania 
techniczne je eli takie s  wymagane przepisami prawa lub przez producenta 

1.3. Pozosta e postanowienia dotycz ce przedmiotu ubezpieczenia zosta y sformu owane 
w Sekcji II pkt 1 ppkt. 1.2.-1.4. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE MIEJSCA UBEZPIECZENIA 

2.1. W odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia okre lonego w Sekcji IIA pkt 1 zachowane 
zostaj  postanowienia okre lone w Sekcji II pkt 3 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ZAKRESU UBEZPIECZENIA 

3.1. W uzupe nieniu zakresu ubezpieczenia okre lonego w Sekcji II punkty 4, 5 i 6, 
rozszerzony zostaje zakres ubezpieczenia wed ug poni szych postanowie :  

3.1.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  za nagle, nieprzewidziane i niezale ne od 
woli ubezpieczonego zdarzenie, które spowodowa o awari  elektroniczna lub 
uszkodzenie wewn trzne przedmiotu ubezpieczenia podczas u ytkowania, 
przechowywania, przewo enia i przenoszenia, a w szczególno ci szkody powsta e 
na skutek dzia ania cz owieka, przyczyn eksploatacyjnych i wad produkcyjnych. 

3.1.2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  za awarie elektroniczne i uszkodzenia 
wewn trzne przedmiotu ubezpieczenia spowodowane dzia aniem pr du 
elektrycznego, w szczególno ci niezadzia aniem lub wadliwym funkcjonowaniem 
zabezpiecze  przeciwprzepi ciowych, zmian  napi cia zasilania poni ej lub 
powy ej napi cia znamionowego, zmian  warto ci cz stotliwo ci pr du 
elektrycznego, zwarcia, przepi cia, uszkodzenia instalacji bez wzgl du na ich 
przyczyn  pierwotn . 

3.1.3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  równie  w odniesieniu do sprz tu, który 
ze wzgl du na swoj  specyfik  wymaga stosowania odpowiednio regulowanych 
zewn trznych warunków klimatyzacyjnych (zgodnie z instrukcj  producenta) 
spowodowane przez uszkodzony system klimatyzacyjny. 
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3.1.4. W odniesieniu do kosztów zwi zanych z reinstalacj  i rekonfiguracj  sieci 
komputerowej Ubezpieczyciel odpowiada wy cznie za koszty, których przyczyn  
by a szkoda obj ta zakresem ubezpieczenia okre lonym w Sekcji II pkt 4 oraz 
Sekcji IIA pkt 3 

3.1.5. Za szkody spowodowane brakiem lub przerw  w dostawie elektryczno ci 
Ubezpieczyciel odpowiada do limitu 50 000,00 z  w odniesieniu do rocznego 
okresu ubezpieczenia. 

3.1.6. Za szkody powsta e wskutek upuszczenia przedmiotu ubezpieczenia 
Ubezpieczyciel odpowiada do limitu 5 000,00 z  na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia. 

3.1.7. Za koszty odtworzenia danych i oprogramowania oraz no ników danych 
Ubezpieczyciel odpowiada do limitu 200 000 z  na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia. 

3.1.8. Za koszty odtworzenia danych i oprogramowania (dane oraz no niki danych b  
ubezpieczone tak e w zewn trznym archiwum danych oraz podczas transportu) 
Przez koszty odtworzenia danych i oprogramowania rozumie si : 

3.1.8.1. koszt odzyskania danych – przez odzyskiwanie danych rozumie si  proces 
przywracania dost pu do danych zapisanych na dowolnym no niku lub 
odtwarzania danych oraz oprogramowania fizycznego zapisu w celu otrzymania 
pierwotnej struktury danych;; 

3.1.8.2. koszt odtworzenia danych – przez odtworzenie danych rozumie si  koszt 
wprowadzania danych z kopii zapasowych i/lub koszt r cznego wprowadzenia 
danych z dokumentów ród owych; 

3.1.8.3. koszty odzyskania lub odtworzenia programów licencjonowanych, 
oprogramowania systemowego, oprogramowania produkcji seryjnej lub 
indywidualnej, b ce nast pstwem przypadkowych lub umy lnych skasowa , 
zniszczenia lub zniekszta cenia danych zapisanych na no nikach danych, 
niezale nie od tego, czy towarzyszy czy nie towarzyszy im uszkodzenie sprz tu. 

3.1.9. Za szkody powsta e w sprz cie elektronicznym zamontowanym na sta e w 
pojazdach Ubezpieczyciel odpowiada do limitu 10 000,00 z  na jedno i wszystkie 
zdarzenia w odniesieniu do rocznego okresu ubezpieczenia. 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WY CZE  ODPOWIEDZIALNO CI UBEZPIECZYCIELA 

4.1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Sekcji IIA z uwzgl dnieniem zapisów Sekcji II pkt 7 
nie obejmuje szkód, których wy czn  przyczyn  jest: 

4.1.1. dzia anie wirusów komputerowych je eli nie by  zainstalowany i aktualizowany 
program antywirusowy, 

4.1.2. zaniechanie obowi zkowych, okresowych przegl dów konserwacyjnych i 
remontów, je eli s  wymagane przepisami prawa lub wymaganiami producenta, 

4.1.3. wady lub uszkodzenia istniej ce w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o 
których Ubezpieczony wiedzia  lub przy zachowaniu nale ytej staranno ci móg  
wiedzie . 

4.2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, za które na mocy przepisów prawa lub 
postanowie  umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy, 
o ile istnieje podmiot, do którego mo na zg osi  roszczenie. 

4.3. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w cz ciach sprz tu elektronicznego ulegaj cych 
szybkiemu zu yciu lub podlegaj cych okresowej wymianie w ramach konserwacji zgodnie 
z instrukcj  i zaleceniami producenta, chyba, e stracie lub uszkodzeniu ulegnie przedmiot 
ubezpieczenia, którego takie elementy stanowi  cz . 
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4.4. Ubezpieczyciel nie odpowiada za koszty modernizacji, konserwacji i remontów. 

4.5. Powsta e wskutek testów, z wyj tkiem prób dokonywanych w zwi zku z okre lonymi 
badaniami eksploatacyjnymi (ogl dzinami i przegl dami); 

4.6. Polegaj ce na utraconych korzy ciach, zap acie kar umownych oraz stratach 
spowodowanych opó nieniem 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WARTO CI PRZYJ TYCH DO UBEZPIECZENIA, SUM 
UBEZPIECZENIA I LIMITÓW ODPOWIEDZIALNO CI 

5.1. Sumy ubezpieczenia elektronicznego sprz tu stacjonarnego i przeno nego s  podane bez 
podzia u na lokalizacje. Jako warto  elektronicznego sprz tu stacjonarnego i przeno nego 
przyj ta zosta a analogicznie jak w Sekcji II pkt 8 ppkt. 8.4.3. i 8.4.4.  

5.1.1. Sprz t elektroniczny stacjonarny i przeno ny ubezpieczony w zakresie okre lonym 
w Sekcji IIA ubezpieczony jest systemie sum sta ych zgodnie z definicj  systemów 
sum sta ych zawart   w Sekcji II pkt 9.3. 

5.2. Limity odpowiedzialno ci w odniesieniu do ubezpieczenia elektronicznych cz ci maszyn, 
urz dze  i aparatów stanowi cych integraln  cz  tych maszyn, urz dze  i aparatów oraz 
koszty zwi zane z  reinstalacj  i rekonfiguracj  sieci komputerowej s  przyj te solidarnie 
w systemie pierwszego ryzyka zgodnie z definicj  systemów ubezpieczenia zawart  w 
Sekcji II pkt 9.3. 

5.3. Limity odpowiedzialno ci: 

5.3.1. W odniesieniu do elektronicznych cz ci maszyn, urz dze  i aparatów 
stanowi cych integraln  cz  tych maszyn, urz dze  i aparatów, elektronicznych 
cz ci urz dze  stanowi cych element instalacji stanowi cej sk adowe cz ci 
budynków i budowli, infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej w tym 
stanowi cej elementy sk adowe budynków i budowli limit odpowiedzialno ci 
wynosi 200 000,00 z  w rocznym okresie ubezpieczenia. 

5.3.2. W odniesieniu do kosztów zwi zanych z  reinstalacj  i rekonfiguracj  sieci 
komputerowej limit odpowiedzialno ci wynosi 30 000,00 z  w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE USTALENIA WYSOKO CI SZKODY I WYP ATY 
ODSZKODOWANIA 

6.1. Jako wysoko  szkody przyjmuje si  koszt naprawy lub cen  nabycia nowego przedmiotu 
tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbli onych parametrach 
zwi kszony o koszt transportu i monta u bez wzgl du na stopie  amortyzacji i zu ycia 
technicznego przedmiotu ubezpieczenia. Odszkodowanie za szkod  cz ciow  lub 
ca kowit  wyznaczone zostanie w oparciu o koszt odtworzenia nowego mienia jednak 
górn  granic  odszkodowania jest warto  przedmiotu przyj ta do ubezpieczenia. 

6.2. Górn  granic  odszkodowani jest suma ubezpieczenia poszczególnego przedmiotu przyj ta 
do ubezpieczenia. 

6.3. Przy szkodzie cz ciowej naprawa nast puje w oparciu o zaakceptowany przez Strony 
kosztorys naprawy. 

6.4. Je eli naprawa jest wykonywana we w asnym zakresie przez Ubezpieczonego, 
Ubezpieczyciel zwraca koszt materia ów i prac poniesionych w celu naprawy oraz 
uzasadnion  kwot  na pokrycie kosztów ogólnych. Koszt takiej naprawy nie powinien by  
wy szy od zaakceptowanego kosztorysu, o którym mowa w pkt 6.3. 

6.5. Je eli naprawa jest wykonywana przez zewn trzny zak ad naprawczy przed ona faktura 
za napraw  albo wymian  podlega weryfikacji przez Ubezpieczyciela w oparciu 
o zaakceptowany wcze niej przez strony kosztorys naprawy, o którym mowa w pkt. 6.3. 
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6.6. Nie uwzgl dnia si  kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w dni wolne od 
pracy oraz frachtu ekspresowego. 

6.7. Nie uwzgl dnia si  kosztów modernizacji lub ulepsze  uszkodzonych przedmiotów 
ubezpieczenia. 

6.8. Koszt prowizorycznych napraw zwracany jest tylko wtedy, gdy naprawy te stanowi  cz  
napraw ko cowych i nie podwy szaj  ca kowitego kosztu naprawy. 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO CI UBEZPIECZYCIELA 

7.1. Ograniczenia odpowiedzialno ci: 

7.1.1. Sprz t elektroniczny stacjonarny – franszyza integralna i udzia  w asny nie maj  
zastosowania, franszyza redukcyjna 2%  

7.1.2. Sprz t elektroniczny przeno ny – franszyza integralna i udzia  w asny nie maj  
zastosowania, franszyza redukcyjna 5%. 

7.1.3. W odniesieniu do ryzyka upuszczenia sprz tu elektronicznego franszyza integralna 
i udzia  w asny nie maj  zastosowania. Franszyza redukcyjna 400 z . 

7.1.4. W odniesieniu do ryzyka szkody w postaci awarii elektronicznej powsta e 
w elektronicznych cz ciach maszyn, urz dze  i aparatów innych ni  urz dzenia 
zg oszone do ubezpieczenia jako sprz t elektroniczny stanowi cych integraln  
cz  tych maszyn, urz dze  i aparatów – franszyza integralna i franszyza 
redukcyjna nie ma zastosowania, udzia  w asny w wysoko ci 5% warto ci 
odszkodowania, min. 300,00 z ,  

7.1.5. W odniesieniu do ryzyka zwi zanego z reinstalacj  i rekonfiguracj  sieci 
komputerowej - franszyza integralna i franszyza redukcyjna nie  ma zastosowania, 
udzia  w asny w wysoko ci 5% warto ci odszkodowania, min. 300,00 z . 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE STAWKI I SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

8.1. Ubezpieczyciel okre li stawk  i na jej podstawie sk adk  ubezpieczeniow cznie za 
zakres okre lony w Sekcji II pkt 4 oraz Sekcji II A pkt 3. 

9. POSTANOWIENIA DODATKOWE 
9.1. W odniesieniu do pozosta ych nie okre lonych w Sekcji II A postanowie , wy cze , 

zakresów odpowiedzialno ci oraz definicji obowi zuj  postanowienia zawarte w Umowie 
Generalnej Ubezpieczenia w Sekcji I - Postanowienia Wspólne, oraz Sekcji II -  
Ubezpieczenie Mienia Od Wszystkich Ryzyk. 
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TABELA NR 1. Sumy ubezpieczenia przyj te w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk  

 GRUPY MIENIA Suma 
ubezpieczenia 

System 
ubezpieczenia* 

I MIENIE OD WSZYSTKICH RYZYK 
1 Budynki  21 088 505,61 z   SS 
2 Budowle 36 476 776,44 z  SS 

3 

Pozosta e rodki trwa e gr. 3-8 K T, przedmioty 
podlegaj ce jednorazowej amortyzacji, wyposa enie i 
przedmioty niskocenne (z wy czeniem 2 koparek z 
gr. 5 oraz sprz tu elektronicznego z pkt 4.): 

17 486 120,59 z   SS 

4.1. Sprz t elektroniczny stacjonarny:  1 176 124,82 z   SS 
4.2. Sprz t elektroniczny przeno ny 247 979,66 z   SS 
4.3. Oprogramowanie 200 000,00 z  PR 

4.4. Elektroniczne cz ci maszyn, urz dze  i aparatów lub 
budynków i budowli stanowi ce ich integraln  cz  200 000,00 z  PR 

5 Pojazdy nie obj te ochron  Autocasco 546 393,59 z    SS 
6 rodki obrotowe 100 000,00 z  PR 
7 Nak ady na adaptacj  pomieszcze  100 000,00 z  PR 
8 Gotówka 20 000,00 z  PR 

9 

Mienie pracownicze 

160 000,00 z  
(limit na 1 

pracownika 
 1 000,00 z ) 

PR 

* systemy ubezpieczenia: 
SS – ubezpieczenie w systemie na sumy sta e 
PR – ubezpieczenie w systemie na pierwsze ryzyko 
 

TABELA NR 2.  POSTANOWIENIA DOTYCZ CE KOSZTÓW DODATKOWYCH PONAD SUM  UBEZPIECZENIA W 
UBEZPIECZENIU OD WSZYSTKICH RYZYK 

 

lp. 
postanowienia dotycz ce  

kosztów dodatkowych  
ponad sum  ubezpieczenia 

przedmiot 
ubezpieczenia 

suma 
ubezpieczenia  

(w z ) 
1. Postanowienia dotycz ce sumy uzupe niaj cej (pkt. 6.1.) koszty dodatkowe 2 000 000,00 

2. 
Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów uprz tni cia 
pozosta ci po szkodzie oraz kosztów zabezpieczenia mienia 
przed szkod  i kosztów ratownictwa (pkt. 6.2.)  

koszty dodatkowe 300 000,00 

3. 
Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów poniesionych w 
celu przywrócenia uszkodzonego przedmiotu do stanu sprzed 
szkody (pkt. 6.3.) 

koszty dodatkowe 200 000,00 

4. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów rzeczoznawców 
(pkt. 6.4.) koszty dodatkowe 50 000,00 

5. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów identyfikacji 
miejsc awarii (pkt. 6.5.) koszty dodatkowe 30 000,00 

6. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów restytucji 
dokumentów (pkt. 6.6.) koszty dodatkowe 50 000,00 

7. Postanowienia dotycz ce zwi kszonych kosztów dzia alno ci 
(pkt. 6.7.) koszty dodatkowe 200 000,00 



Oznaczenie sprawy: U/PN/1/2020/S 
 

str. 58 
 

8. 
Postanowienia dotycz ce zalania na skutek nieszczelno ci 
dachów, rynien, szczelin w z czeniach p yt i uszkodze  
stolarki okiennej (pkt. 6.8.) 

koszty dodatkowe 20 000,00 

9. 
Postanowienia dotycz ce dodatkowych kosztów dzia alno ci 
zwi zanych z konieczno ci  dostarczenia wody pitnej (pkt 
6.9.) 

koszty dodatkowe 200 000,00 
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TABELA NR 3.  POSTANOWIENIA LIMITUJ CE ODPOWIEDZIALNO  UBEZPIECZYCIELA W UBEZPIECZENIU OD WSZYSTKICH RYZYK 
 
 

lp. postanowienia limituj ce 
odpowiedzialno  Ubezpieczyciela przedmiot ubezpieczenia limit  

(w z ) 
Franszyza 
integralna 

Franszyza 
redukcyjna Udzia  w asny 

1.  
Postanowienia dotycz ce kradzie y z 

amaniem, rabunku i dewastacji 
zwi zanej z kradzie  (pkt. 5.1.) 

Mienie zgodnie z pkt. 1.1.1. 10 000,00 

x x x 

Mienie zgodnie z pkt. 1.1.2. 20 000,00 

Mienie zgodnie z pkt. 1.1.5. 50 000,00 

Pozosta e mienie 300 000,00 
Gotówka 
Gotówka inkasentów 

20 000,00 
5 000,00 x x x 

Mienie zgodnie z pkt. 1.1.8. 5 000,00 

x x x 
koszt zniszczonych zabezpiecze  
przeciwkradzie owych 20 000,00 

szkody w mieniu w lokalizacjach 
nienazwanych 100 000,00 

2.  Postanowienia dotycz ce kradzie y 
zwyk ej (pkt. 5.3.) Mienie zgodnie z pkt. 1. 10 000,00 x 

15% warto ci 
odszkodowani

a 
x 

3.  
Postanowienia dotycz ce ryzyka 
dewastacji niezwi zanej z kradzie  
(pkt. 5.4.) 

Mienie zgodnie z pkt. 5.4.1. 40 000,00 

x x x 

Rozdzielnie elektryczne, 
przepompownie i ich przy cza 
energetyczne, zlokalizowane na 
terenie miasta Zgierza 

15 000,00 

szkody polegaj ce na uszkodzeniach 
w wyniku pomalowania (graffiti itp.) 10 000,00 

4.  Postanowienia dotycz ce szkód 
elektrycznych (pkt. 5.5.) Mienie zgodnie z pkt. 1 500 000,00 x 500,00 z  x 

5.  Postanowienia dotycz ce prac 
remontowo budowlanych (pkt. 5.6.) 

W przedmiocie prac remontowo-
budowlanych 1 000 000,00 x x x 
W pozosta ym mieniu Do wysoko ci 
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sum 
ubezpieczenia 

6.  Postanowienia dotycz ce katastrofy 
budowlanej (pkt. 5.7.) Mienie zgodnie z pkt. 5.7.2. 1 000 000,00 x x x 

7.  

Postanowienia dotycz ce mienia w 
transporcie (pkt. 5.8.) Mienie okre lone w pkt. 5.8.1. 

100 000,00 
asny 

200 000,00 
zawodowy 

x 300,00 z  x 

8.  Postanowienia dotycz ce gotówki 
(pkt. 5.9.) gotówka 20 000,00 x x x 

9.  Postanowienia dotycz ce ryzyka 
terroryzmu (pkt. 5.11.) Mienie zgodnie z pkt. 1 500 000,00 x x 

10% warto ci 
szkody, min. 
2 000,00 z  

10.  
Postanowienia dotycz ce ryzyka 
strajku, rozruchów i zamieszek 
spo ecznych (pkt. 5.10.) 

Mienie zgodnie z pkt. 1 200 000,00 x x 
10% warto ci 
szkody, min. 
2 000,00 z  

11.  Postanowienia dotycz ce p kania 
mrozowego (5.12.) Mienie zgodnie z pkt. 1 30 000,00 x x x 

12.  Postanowienia dotycz ce mienia 
pracowników (5.14) Mienie pracownicze Zgodnie z 

Tabel  nr 1 x x x 

13.  

Postanowienia dotycz ce szkód 
spowodowanych obsuwaniem si  
ziemi wskutek dzia  cz owieka 
(pkt 5.16.) 

Mienie zgodnie z pkt. 1 200 000,00 x x x 
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SEKCJA III 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ 

UBEZPIECZONY: 

 SPÓ KA „WODOCI GI I KANALIZACJA - ZGIERZ” SP. Z O.O., ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz 

 pracownicy – w zakresie dzia ania lub zaniechania, za które odpowiedzialno  ponosi SPÓ KA 
„WODOCI GI I KANALIZACJA - ZGIERZ” SP. Z O.O.; 

 inne podmioty i osoby fizyczne, którym Ubezpieczaj cy mo e powierzy  zadania z zakresu prowadzonej 
przez siebie dzia alno ci. 

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialno  cywilna deliktowa i kontraktowa, w 
tym zbieg tych roszcze  wynikaj ca z przepisów prawa jako zobowi zanie 
Ubezpieczonego oraz osób, za których dzia ania lub zaniechania Ubezpieczony ponosi 
odpowiedzialno  do naprawienia szkody wyrz dzonej osobie trzeciej. Za osob  trzeci , 
w rozumieniu zapisów poni szej Sekcji, uwa a si  ka  osob , której przys uguje 
roszczenie o odszkodowanie w zwi zku z ponoszon  przez Ubezpieczonego 
odpowiedzialno ci  cywiln . 

1.2. Zakresem ubezpieczenia obj te s  szkody, których powstanie pozostaje w bezpo rednim 
zwi zku z dzia alno ci  prowadzon  przez Ubezpieczonego (w szczególno ci wynikaj  
z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod  i zbiorowym 
odprowadzaniu cieków oraz zgodnie z aktem za ycielskim Spó ki „Wodoci gi i 
Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o.), w tym w szczególno ci: 

1.2.1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z); 
1.2.2. odprowadzanie i oczyszczenie cieków (37.00.Z); 
1.2.3. roboty zwi zane z budow  ruroci gów przesy owych i sieci rozdzielczych 

(42.21.Z); 
1.2.4. roboty zwi zane z budow  pozosta ych obiektów in ynierii l dowej i wodnej, 

gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z); 
1.2.5. roboty zwi zane z budow  obiektów in ynierii wodnej (42.91.Z); 
1.2.6. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych 

i klimatyzacyjnych (43.22.Z);  
1.2.7. dzia alno  w zakresie in ynierii i zwi zane z ni  doradztwo techniczne 

(71.12.Z); 
1.2.8. zbieranie odpadów innych ni  niebezpieczne (38.11.Z); 
1.2.9. zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z); 
1.2.10. obróbka i usuwanie odpadów innych ni  niebezpieczne (38.21.Z); 
1.2.11. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z); 
1.2.12. demonta  wyrobów zu ytych (38.31.Z); 
1.2.13. odzysk surowców z materia ów segregowanych (38.32.Z); 
1.2.14. sprzeda  hurtowa odpadów i z omu (46.77.Z); 
1.2.15. badania i analizy zwi zane z jako ci ywno ci (71.20.A); 
1.2.16. pozosta e badania i analizy techniczne (71.20.B); 
1.2.17. pozosta e specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

(43.99.Z); 
1.2.18. wynajem i dzier awa maszyn i urz dze  rolniczych (77.31.Z); 
1.2.19. transport drogowy towarów (49.41.Z); 
1.2.20. dzia alno  us ugowa wspomagaj ca produkcj  ro linn  (01.61.Z); 



Oznaczenie sprawy: U/PN/1/2020/S 
 

str. 62 
 

 
 

1.2.21. wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi 
(68.20.Z), 

1.2.22. produkcja nawozów i zwi zków azotowych (20.15.Z); 
1.2.23. sprzeda  hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z); 
1.2.24. wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z); 
1.2.25. wytwarzanie i zaopatrywanie w par  wodn , gor  wod  i powietrze do 

uk adów klimatyzacyjnych (35.30.Z). 

oraz posiadaniem, zarz dzaniem i administrowaniem mieniem i infrastruktur  z zastrze eniem 
wy cze  oraz z uwzgl dnieniem dodatkowych postanowie , w tym zwi zane z wprowadzeniem 
produktu do obrotu przez Ubezpieczonego.  

1.3. Ochron  ubezpieczeniow  obj ta jest odpowiedzialno  cywilna Ubezpieczonego za 
szkody oraz ich nast pstwa: 

1.3.1. osobowe – wskutek mierci, uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia, obejmuj ce 
równie  koszty leczenia i rehabilitacji, utracone korzy ci poszkodowanego, które 
móg by osi gn , gdyby nie dozna  uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia; 
szkoda na osobie obejmuje obowi zek zap aty zado uczynienia b cy 
nast pstwem mierci, uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia, 

1.3.2. rzeczowe - wskutek zniszczenia, uszkodzenia, lub utraty rzeczy, a tak e utracone 
korzy ci, które poszkodowany móg by osi gn , gdyby mu szkody nie 
wyrz dzono, 

1.3.3. maj tkowe (czyste straty finansowe) - wskutek poniesionych przez 
poszkodowanego strat nieb cych szkod  na osobie lub szkod  rzeczowej. 

2. CZASOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ 
2.1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialno  za szkody b ce nast pstwem 

wypadku ubezpieczeniowego, który mia  miejsce w okresie ubezpieczenia i zosta  
zg oszony przed up ywem przewidzianego przepisami prawa terminu przedawnienia, bez 
wzgl du na fakt, kiedy zosta o pope nione uchybienie b ce przyczyn  wypadku. 

2.2. Za wypadek ubezpieczeniowy uwa a si mier , doznanie rozstroju, zdrowia, uszczerbku 
na zdrowiu, uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz powstanie szkody maj tkowej nie 
wynikaj cej ze szkody na osobie lub szkody w mieniu. 

2.3. W razie w tpliwo ci za dzie  powstania wypadku ubezpieczeniowego uznaje si :  

2.3.1. w przypadku szkód na osobie - dzie , w którym poszkodowany po raz pierwszy 
skontaktowa  si  z lekarzem w zwi zku z objawami, które s  przyczyn  roszczenia 
tak e wtedy, gdy zwi zek przyczynowy zosta  stwierdzony pó niej; 

2.3.2. w przypadku w mieniu – dzie , w którym stwierdzono uszkodzenie, zniszczenie 
lub utrat  rzeczy ruchomych lub nieruchomo ci; 

2.3.3. w przypadku szkód maj tkowych – dzie , w którym po raz pierwszy stwierdzono 
wyst pienie straty finansowej nie b cej szkod  na osobie lub szkod  w mieniu 

2.4. Wszystkie szkody, które powsta y wskutek tej samej przyczyny, traktuje si  jak jeden 
wypadek ubezpieczeniowy, a za chwil  jego wyst pienia przyjmuje si  chwil , gdy 
powsta a pierwsza z nich. Ochron  ubezpieczeniow  obj te s  wszystkie szkody z takiej 
serii, pod warunkiem e pierwsza szkoda powsta a w okresie ubezpieczenia. W takim 
przypadku ochron  ubezpieczeniow  obj te s  wszystkie szkody nale ce do danej serii, 
nawet je eli mia y miejsce po zako czeniu okresu ubezpieczenia. Je eli jednak pierwsza 
szkoda z serii powsta a przed pocz tkiem okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczony nie 
wiedzia  o niej ani przy zachowaniu nale ytej staranno ci nie móg  si  o niej dowiedzie , 
ani nie by  ubezpieczony u tego samego ubezpieczyciela uznaje si , e seria rozpocz a 
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si  od pierwszej szkody, która powsta a ju  w okresie ubezpieczenia i pocz wszy od niej 
jest obj ta ubezpieczeniem na zasadach opisanych powy ej: 

3. TERYTORIALNY ZAKRES OCHRONY  
3.1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  za wypadki ubezpieczeniowe, które mia y 

miejsce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym b ce przedmiotem 
post powania i orzecze  s dów zagranicznych oraz wypadki ubezpieczeniowe zwi zane 
z podró ami s bowymi i projektami prowadzonymi poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej – terytorium wszystkich krajów wiata, z wy czeniem terytorium Stanów 
Zjednoczonych Ameryki,  Kanady i Australii. 

4. UBEZPIECZYCIEL ODPOWIADA W SZCZEGÓLNO CI ZA SZKODY: 
4.1. Z zachowaniem postanowie  pkt. 1. Ubezpieczyciel odpowiada w szczególno ci za 

szkody: 

4.1.1. powsta e na skutek dzia ania lub zaniechania dzia ania, do którego 
zobowi zany by  Ubezpieczony; 

4.1.2. wyrz dzone wskutek winy umy lnej, za wyj tkiem winy umy lnej 
reprezentantów Ubezpieczaj cego; 

4.1.3. wyrz dzone wskutek ra cego niedbalstwa; 

4.1.4. na osobie wynikaj ce ze zgodnego z prawem dzia ania, je eli przemawiaj  za 
tym wzgl dy s uszno ci, co zosta o potwierdzone prawomocnym wyrokiem s du; 

4.1.5. ce przedmiotem post powania i orzecze  s dów zagranicznych oraz 
post powa  i orzecze  w oparciu o zagraniczne prawo, pod warunkiem, e 
obowi zek zastosowania prawa zagranicznego wynika z przepisów prawa 
polskiego lub prawa mi dzynarodowego; 

4.1.6. wyrz dzone przez pracowników w czasie pobytu w delegacjach s bowych, 
w tym w zwi zku z prowadzonymi projektami na ca ym wiecie, z wy czeniem 
odpowiedzialno ci na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki , Kanady i 
Australii;  

4.1.7. powsta e w zwi zku z prowadzeniem procesu inwestycyjnego przez 
Ubezpieczonego jako inwestora i inwestora zast pczego w rozumieniu 
powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa, w tym ustawy prawo budowlane, a 
tak e za szkody powsta e w okresie od odst pienia przez wykonawc  od realizacji 
do daty przekazania placu budowy nast pnemu wykonawcy; 

4.1.8. Poniesione przez pracowników Ubezpieczonego (szkody na osobie i w mieniu), 
tak e w zakresie zobowi za  przewy szaj cych wiadczenia lub nieobj tych 
kwotami wiadcze  wyp acanych na podstawie ustawy o ubezpieczeniu 
spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych; 

4.1.8.1. ochron  ubezpieczeniow  obj ta jest odpowiedzialno  cywilna pracodawcy 
wobec pracowników na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza jej 
granicami; 

4.1.8.2. ochron  ubezpieczeniow  obj te s  równie  szkody poniesione przez 
uprawnione osoby bliskie pracownika w zwi zku ze mierci , uszkodzeniem 
cia a lub rozstrojem zdrowia pracownika. 

4.1.9. powsta e w nieruchomo ciach oraz rzeczach ruchomych, z których 
Ubezpieczony korzysta  na podstawie umowy najmu, dzier awy, u yczenia, 
leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze; 

4.1.9.1. Wy czenia odpowiedzialno ci za szkody opisane w pkt. 4.1.9.:  
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a) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wynik e z naturalnego zu ycia 
rzeczy; 

b) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powsta e w pojazdach oraz ich 
wyposa eniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; 

c) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody w gruntach; 

d) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody polegaj ce na utracie rzeczy 
ruchomych z innych przyczyn ni  zniszczenie lub uszkodzenie; 

e) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powsta e w nast pstwie prac 
budowlano-monta owych lub remontowych, za wyj tkiem napraw 
koniecznych nieruchomo ci, do których zobowi zany jest ubezpieczony na 
podstawie obowi zuj cych przepisów prawa; 

f) Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powsta e w nast pstwie prac 
naprawczych lub remontowych w rzeczach ruchomych, za wyj tkiem napraw 
koniecznych, do których zobowi zany jest ubezpieczony na podstawie 
obowi zuj cych przepisów prawa 

4.1.10. powsta e na skutek utraty rzeczy, w tym pozbawienia mo liwo ci korzystania 
z rzeczy. Ubezpieczenie nie obejmuje utraty gotówki i innych warto ci 
pieni nych. 

4.1.11. powsta e w zwi zku z ruchem pojazdów i maszyn samobie nych 
niepodlegaj cych obowi zkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialno ci cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych 

4.1.12. powsta e w zwi zku z wykonywaniem czynno ci, prac lub us ug przez 
wykonawców i ich podwykonawców, je eli roszczenie zosta o skierowane 
bezpo rednio do Ubezpieczonego, z zachowaniem prawa do regresu.  

4.1.13. powsta e po rednio lub bezpo rednio z emisji, wycieku lub innej formy 
przedostania si  do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 
niebezpiecznych oraz za poniesione przez osoby trzecie koszty usuni cia, 
neutralizacji lub oczyszczenia z substancji zanieczyszczaj cych, z uwzgl dnieniem 
szkód mog cych powsta  w zwi zku z dzia alno ci  prowadzon  przez 
Ubezpieczonego oraz wyrz dzonych przez pojazdy nale ce do Ubezpieczonego, 
w tym podlegaj ce obowi zkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów 
wy cznie w zakresie zanieczyszczenie lub ska enie rodowiska  w my l art. 38 
ust. 1. pkt 4  ustawy o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiecze  Komunikacyjnych. 

4.1.13.1. ponadto Ubezpieczyciel pokrywa koszty kompensacji przyrodniczej w 
rozumieniu przepisów o ochronie rodowiska; 

4.1.13.2. odpowiedzialno  Ubezpieczyciela b dzie zachodzi , o ile wyst pi jeden z 
ni ej wymienionych warunków w punktach a-d: 

a) pocz tek procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania si  do 
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych mia  miejsce 
w okresie ubezpieczenia; 

b) przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania si  do 
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych jest nag a 
lub przypadkowa lub niezamierzona oraz niemo liwa do przewidzenia przez 
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Ubezpieczonego przy zachowaniu nale ytej staranno ci podczas prowadzeniu 
dzia alno ci; 

c) przyczyna procesu emisji, wycieku lub innej formy przedostania si  do 
powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych by a 
mo liwa do zidentyfikowania; 

d) w zwi zku z prowadzon  dzia alno ci  Ubezpieczony nie dopu ci  si  ra cego 
niedbalstwa w przestrzeganiu norm i przepisów z zakresu ochrony rodowiska, 
do przestrzegania których jest zobowi zany; 

4.1.13.3. przyczyna procesu przedostania si  niebezpiecznych substancji zosta a 
stwierdzona w szczególno ci przez: s by ochrony rodowiska, policj  lub 
stra  po arn ;. 

4.1.14. powsta e po przekazaniu przedmiotu us ugi, 

4.1.14.1. ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela za szkody wynik e z 
wadliwego wykonania prac lub us ug powsta e po przekazaniu przedmiotu 
us ugi odbiorcy. 

4.1.14.2. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody zwi zane z utrat  
rzeczy nie wynikaj ce z jej uszkodzenia lub zniszczenia. 

4.1.15. powsta e w mieniu przekazanym w celu wykonania us ugi, naprawy lub innych 
podobnych czynno ci 

4.1.15.1. ustanawia si  odpowiedzialno  Ubezpieczyciela za szkody spowodowane w 
mieniu przekazanym w celu wykonania us ugi, naprawy lub innych 
podobnych czynno ci wykonywanych w ramach us ugi wiadczonej przez 
Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody: 

a) zwi zane z uszkodzeniem lub zniszczeniem rzeczy, z których Ubezpieczeni 
korzystali na podstawie umowy najmu, dzier awy, u yczenia, leasingu lub 
innych umów o podobnym charakterze, 

b) zwi zane z utrat  rzeczy nie wynikaj ce z jej uszkodzenia lub zniszczenia, 

c) wynik e z normalnego zu ycia rzeczy, 

d) powsta e w pojazdach podczas jazd próbnych dokonywanych w odleg ci 
powy ej 10 km od miejsca wykonywania us ugi oraz w przypadku gdy 
kieruj cy pojazdem nie posiada  uprawnie  do kierowania pojazdem, 

e) powsta e w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez 
ubezpieczonego, chyba e mienie przechowywane jest w zwi zku z obróbk , 
napraw , czyszczeniem lub innymi us ugami o podobnym charakterze.  

4.1.16. powsta e w zwi zku z przeniesieniem choroby zaka nej, które powsta y w 
zwi zku z dzia alno ci  statutow  wymienione w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka  i chorób zaka nych u ludzi.  

4.1.17. powsta e w zwi zku z posiadaniem psów za szkody spowodowane przez psy 
ce do ochrony terenów Spó ki. 

4.1.18. wyrz dzone wskutek po czenia produktu z produktem finalnym za szkody 
powsta e wskutek trwa ego po czenia lub zmieszania wadliwego produktu z 
innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki 
wadliwego produktu w celu wytworzenia wyrobu finalnego.  
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4.1.18.1. Ochrona ubezpieczeniowa ograniczona jest do:  
a) zmniejszenia lub utraty warto ci produktu ko cowego;  

b) kosztów poniesionych przez osob  trzeci  w celu wytworzenia produktu 
ko cowego, zawsze z wy czeniem kosztu produktu ubezpieczonego;  

c) nak adów poniesionych w celu naprawienia produktu ko cowego. 
Ubezpieczyciel odpowiada wy cznie za cz  kosztów proporcjonaln  do 
stosunku warto ci produktu ubezpieczonego do warto ci rynkowej produktu 
ko cowego w stanie nieuszkodzonym;  

d) innych strat poniesionych w wyniku konieczno ci sprzeda y produktu 
ko cowego po cenie obni onej. Ubezpieczyciel nie odpowiada za cz  strat 
proporcjonaln  do stosunku warto ci produktu ubezpieczonego do warto ci 
rynkowej produktu ko cowego w stanie nieuszkodzony 

4.1.18.2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wynik ych z opó nie  
jakiegokolwiek rodzaju, spodziewanego zysku, który nie zosta  uzyskany, 
wyrz dzonych spó kom powi zanym kapita owo 

4.1.19. wynikaj ce z odpowiedzialno ci cywilnej jednostki certyfikuj cej, jednostki 
kontroluj cej oraz laboratorium badawczego lub pomiarowego za szkody 
powsta e w zwi zku z prowadzon  dzia alno ci  laboratoryjn  w zakresie 
pobierania próbek wody, cieków i osadów, wykonywania bada  w/w próbek w 
zakresie analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych w zakresie prowadzonej 
dzia alno ci. 

4.1.20. powsta e w zwi zku z wykonywaniem przez uprawnionych pracowników 
czynno ci zwi zanych z kierowaniem ruchem drogowym w zwi zku z realizacj  
robót wodoci gowo – kanalizacyjnych w pasie drogowym. 

4.1.21. powsta e w zwi zku z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych; 
polegaj ce na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikaj cych z naruszenia 
przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz szkody wynikaj ce z b dów 
podczas i w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych; 

4.1.22. powsta e na skutek braku dost pu; 

4.1.23. powsta e w zwi zku z roszczeniami regresowymi zg oszonymi do 
Ubezpieczonego z tytu u kar umownych, do zap acenia których zobowi zane 
by y osoby trzecie. 

4.1.24. powsta e wskutek przeniesienia ognia oraz szkód powsta ych jako nast pstwo 
ytkowania lub uszkodzenia instalacji wodoci gowej, kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania 
4.2. W przypadku gdy Ubezpieczony ponosi odpowiedzialno  za szkod  poniesion  przez 

pracownika (lub osob  wykonuj  prac  na podstawie innych umów cywilnoprawnych), 
osoba ta jest osob  trzeci  wzgl dem Ubezpieczonego, pod warunkiem, e szkoda, któr  
ponios a nie wynika ze stosunku pracy (zatrudnienia). 

5. W CZENIA ODPOWIEDZIALNO CI 
Z zachowaniem wy cze  w poszczególnych postanowieniach, Ubezpieczyciel nie b dzie odpowiada  
jedynie za szkody: 

5.1. Wy czenia ogólne: 

5.1.1. wyrz dzone umy lnie przez reprezentantów Ubezpieczaj cego; 
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5.1.2. powsta e w skutek oddzia ywania energii j drowej i zanieczyszczenia 
radioaktywnego, 

5.1.3. wyrz dzone w zwi zku z imprezami masowymi podlegaj cymi ubezpieczeniu 
odpowiedzialno ci cywilnej, 

5.1.4. powsta e wskutek powolnego dzia ania czynnika termicznego, chemicznego, 
biologicznego, w tym oddzia ywania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, 
sadzy, cieków, zagrzybienia, 

5.1.5. powsta e w nast pstwie stanu wojennego, stanu wyj tkowego, rewolucji, konfiskat, 
aktów terroryzmu, niepokojów spo ecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów, 

5.1.6. powsta e wskutek oddzia ywania promieni laserowych, maserowych, 
promieniowania jonizuj cego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 

5.1.7. zwi zane z naruszeniem dóbr osobistych innych ni  obj te zakresem szkody na 
osobie, z zastrze eniem pkt 4.1.21., 

5.1.8. obj te systemem ubezpiecze  obowi zkowych, 

5.1.9. górnicze i geologiczne, za które przys uguje odszkodowanie na podstawie ustawy 
Prawo geologiczne i górnicze, 

5.1.10. je eli ubezpieczony lub osoby, którymi si  pos uguje, nie posiada y wymaganych 
przepisami prawa odpowiednich uprawnie  do wykonywania okre lonego rodzaju 
dzia alno ci (czynno ci) przy czym wy czenie nie dotyczy sytuacji, w których 
Ubezpieczony bez swojej winy zak ada , e dana osoba posiada stosowne 
uprawnienia lub czynno  zosta a dokonana przez osob  do tego nieupowa nion  
przez Ubezpieczonego, 

5.1.11. wynik e z umownego rozszerzenia odpowiedzialno ci cywilnej w stosunku do 
zakresu wynikaj cego z powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa, w 
szczególno ci wprowadzaj cego zobowi zanie do osi gni cia rezultatu w miejsce 
zobowi zania do starannego dzia ania, 

5.1.12. regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie odpowiedzialno ci za rodowisko w odniesieniu do zapobiegania i 
zaradzania szkodom wyrz dzonym w rodowisku naturalnym, z zastrze eniem 
postanowie  pkt 4.1.13 odpowiedzialno  za szkody wynikaj ce 
z zanieczyszczenia rodowiska naturalnego, 

5.1.13. powsta e w zwi zku z zastosowaniem nanotechnologii, 

5.1.14. powsta e w zwi zku z przedostaniem si  niebezpiecznych substancji do powietrza, 
wody lub gruntu, a tak e wszelkie koszty zwi zane z usuni ciem, oczyszczeniem i 
utylizacj  jakichkolwiek zanieczyszcze , z zastrze eniem postanowie  pkt 4.1.13. 
odpowiedzialno  za szkody wynikaj ce z zanieczyszczenia rodowiska 
naturalnego, 

5.1.15. spowodowane dzia aniem materia ów wybuchowych i fajerwerków, 

5.1.16. wynikaj ce z normalnego zu ycia rzeczy w czasie trwania umowy, 

5.1.17. w programach komputerowych i danych informatycznych oraz zwi zane 
z tworzeniem, dostarczaniem lub wdra aniem oprogramowania komputerowego, 
a tak e wyrz dzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe zak ócaj ce 
prace systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej, 

5.1.18. powsta e bezpo rednio lub po rednio w zwi zku z oddzia ywaniem, 
wydobywaniem, przetwarzaniem, produkcj , dystrybucj , przechowywaniem, 
transportem azbestu (w tym w zwi zku z u yciem produktów zawieraj cych 
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azbest), formaldehydu lub powsta e wskutek bezpo redniego lub po redniego 
oddzia ywania / u ywania wyrobów tytoniowych oraz przez produkty lub 
substancje mog ce powodowa  raka oraz pylic , 

5.1.19. wywo ane przez genetycznie zmodyfikowany sk adnik GMO (organizmu 
zmodyfikowanego genetycznie) lub jakiekolwiek bia ko pochodz ce z tego 
sk adnika oraz powsta e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, spowodowane 
lub wynikaj ce bezpo rednio lub po rednio z zaka nej encefalopatii g bczastej 
(TSE), w tym m.in. encefalopatii g bczastej byd a (BSE) czy choroby 
Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) albo wirusa HIV, 

5.1.20. powsta e wskutek reklamy wprowadzaj cej w b d, 

5.1.21. powsta e wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania, 

5.1.22. powsta e wskutek bezpo redniego lub po redniego dzia ania wyrobów tytoniowych 
lub alkoholowych, 

5.1.23. ce nast pstwem choroby zawodowej, 

5.1.24. wyrz dzone w stanie nietrze wo ci lub w stanie po u yciu rodków odurzaj cych, 
substancji psychotropowych lub rodków zast pczych w rozumieniu przepisów 
o przeciwdzia aniu narkomanii, 

5.1.25. wynik e z braku okre lonych w umowie w ciwo ci estetycznych przedmiotu 
umowy, w tym równie  z zastosowania elementów o w ciwo ciach niezgodnych 
z umow  takich jak kszta t lub kolor, 

5.2. Wy czenia odpowiedzialno ci za szkody maj tkowe w postaci czystej straty 
finansowej: 

5.2.1. spowodowane wiadomym naruszeniem przepisów prawa, wskazówek b  
zalece  zleceniodawcy, 

5.2.2. wynikaj ce z nadu ycia zaufania oraz przyw aszczenia, 

5.2.3. wynikaj ce z naruszenia gospodarczych praw ochronnych i praw autorskich, praw 
asno ci intelektualnej (np. naruszenia prawa patentowego, uchybienia 

dotycz cego dzia  konkurencyjnych i reklamowych); a tak e z naruszenia 
przepisów zawartych w ustawach o ochronie danych osobowych, z zastrze eniem 
postanowie  o których mowa w pkt 4.1.21., 

5.2.4. roszczenia z zakresu stosunku pracy, 

5.2.5. wynikaj ce z niedotrzymania terminów, kosztorysów wst pnych i innych 
kosztorysów, powsta ych z winy Ubezpieczaj cego, 

5.2.6. powsta e w wyniku zgubienia pieni dzy, dokumentów, papierów i przedmiotów 
warto ciowych, 

5.2.7. powsta e w zwi zku z naruszeniem praw licencyjnych, 

5.2.8. powsta e w nast pstwie dzia alno ci nie obj tej umow  ubezpieczenia, 

5.2.9. wyrz dzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy 
zak ócaj ce prace jakiegokolwiek programu, ca ego komputera, sieci, niezale nie 
od przyczyny ich pojawienia si , w tym zwi zane z Internetem lub korzystaniem 
z Internetu, 

5.2.10. na one na Ubezpieczaj cego/Ubezpieczonych grzywny, kary administracyjne lub 
dowe, w tym równie  odszkodowania o charakterze karnym (nawi zka 

odszkodowawcza), 
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5.2.11. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrz dzone podmiotom powi zanym 
kapita owo z Ubezpieczonym, je eli powsta y w wyniku udzielonych porad, 
zalece  lub instrukcji. 

5.2.12. zwi zane z dzia alno ci :  

5.2.12.1. polegaj  na wszelkiego rodzaju doradztwie, planowaniu, pracach 
budowlanych lub monta owych, wycenie, kosztorysowaniu;  

5.2.12.2. dotycz  przetwarzania danych, instalacji oraz b dnym funkcjonowaniem 
oprogramowania;  

5.2.12.3. reklamow ;  

5.2.13. zwi zanych z dokonywaniem wszelkiego rodzaju p atno ci, 

5.2.14. powsta e w zwi zku z zaci ganiem kredytów, udzielaniem gwarancji i por cze , 

5.2.15. zwi zanych ze sprawowaniem funkcji cz onka organu w adz spó ki kapita owej, 

5.2.16. spowodowane przez sta e immisje (np. ha asy, zapachy, wstrz sy), 

5.2.17. w zwi zku z tworzeniem, dostarczaniem, wdra aniem oprogramowania 
informatycznego, 

5.2.18. spowodowane dzia alno ci  w zakresie projektowania, doradztwa, kierowania 
budow  lub monta em, kontroli i opiniowania, 

5.2.19. spowodowane utrat  danych niezale nie od rodzaju no nika danych. 

6. SUMA GWARANCYJNA 
6.1. Suma gwarancyjna wynosi 10 000 000,00 z  na jeden wypadek i na wszystkie wypadki 

w rocznym okresie ubezpieczenia.  

6.2. Limity odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela wskazane w poszczególnych postanowieniach 
zostaj  ustanowione w graniach sumy gwarancyjnej. 

6.2.1. Limit odpowiedzialno ci za szkody maj tkowe nie wynikaj ce ze szkody na osobie 
lub szkody rzeczowej wynosi 1 000 000 z  na jeden wypadek i wszystkie wypadki 
w rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.2.2. Limit odpowiedzialno ci za szkody rzeczowe poniesione przez pracownika (pkt 
4.1.8.) wynosi 100 000 z  na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

6.2.3. Limit odpowiedzialno ci za szkody w mieniu najmowanym (pkt 4.1.9.) wynosi 
100 000 z  na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 

6.2.4. Limit odpowiedzialno ci za szkody powsta e w zwi zku z ruchem pojazdów i 
maszyn samobie nych (pkt 4.1.11.) wynosi 200 000,00 z  na jeden wypadek i 
wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. 

6.2.5. Limit za szkody wynikaj ce z zanieczyszczenia rodowiska naturalnego (pkt 
4.1.13.) wynosi 200 000,00 z  na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

6.2.6. Limit za szkody powsta e po przekazaniu przedmiotu us ugi (pkt 4.1.14.) wynosi 
300 000,00 z  na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym okresie 
ubezpieczenia. 
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6.2.7. Limit za szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania us ugi, naprawy (pkt 
4.1.15.) wynosi 300 000,00 z  na jeden wypadek i wszystkie wypadki w rocznym 
okresie ubezpieczenia. 

6.2.8. Limit za szkody powsta e w zwi zku z przeniesieniem chorób zaka nych (pkt 
4.1.16.) wynosi 2 500 000 z . Limit dotyczy szkód na osobie i rzeczowych. 

6.2.9. Limit za szkody powsta e w zwi zku z posiadaniem psów (pkt 4.1.17.) wynosi 
100 000,00 z  

6.2.10. Limit za szkody wskutek po czenia produktu z produktem finalnym (pkt 4.1.18) 
wynosi 1 000 000,00 z  

6.2.11. Limit za szkody w zwi zku z wykonywaniem czynno ci zwi zanych z 
kierowaniem ruchem drogowym (pkt 4.1.20.) wynosi 200 000,00 z  

6.2.12. Limit za szkody powsta e w zwi zku z naruszeniem ustawy o ochronie danych 
osobowych (pkt 4.1.21.) wynosi 100 000,00 z  

6.2.13. Limit za szkody powsta e w zwi zku z roszczeniami regresowymi zg oszonymi z 
tytu u kar umownych, do zap acenia których zobowi zane by y osoby trzecie (pkt 
4.1.23) wynosi 200 000,00 z . 

6.3. Za szkody na osobie ubezpieczyciel odpowiada do wysoko ci sumy gwarancyjnej, 
z zastrze eniem pkt 6.2.8. i 6.2.12. 

6.4. Suma gwarancyjna stanowi  b dzie górn  granic  odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela. 

6.5. Suma gwarancyjna b dzie si  zmniejsza  o wyp acone odszkodowanie.  

6.6. Wyp ata odszkodowania za szkod  ograniczon  limitem wymienionym w pkt. 6.2.1. – 
6.2.12. zmniejsza sum  gwarancyjn .  

7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI UBEZPIECZYCIELA 
7.1. W ubezpieczeniu odpowiedzialno ci cywilnej z tytu u prowadzonej dzia alno ci i 

posiadanego mienia franszyza redukcyjna i udzia  w asny nie maj  zastosowania, z 
zastrze eniem nast puj cych postanowie  odmiennych: 

7.1.1. w odniesieniu do szkód maj tkowych w postaci czystej straty finansowej franszyza 
redukcyjna wynosi 10 % warto ci odszkodowania, nie wi cej ni  3 000,00 z , 

7.1.2. w odniesieniu do szkód rzeczowych powsta ych poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej w czasie podró y s bowych franszyza redukcyjna wynosi 1000,00 z  
ka dej szkodzie rzeczowej, 

7.2. W odniesieniu do szkód na osobie franszyza integralna, redukcyjna i udzia  w asny nie 
maj  zastosowania. 

8. OBOWI ZKI UBEZPIECZONEGO 
8.1. W razie zaj cia wypadku Ubezpieczony obowi zany jest u  dost pnych mu rodków w 

celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej 
rozmiarów. 

8.2. W razie zg oszenia wypadku lub roszczenia przez poszkodowanego Ubezpieczonemu, 
dzie on obowi zany niezw ocznie powiadomi  Ubezpieczyciela, dostarczaj c wszelkie 

posiadane dokumenty dotycz ce okoliczno ci zdarzenia i rozmiarów szkody. 

8.3. Na danie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony b dzie obowi zany udzieli  wyja nie , 
dostarczy  dost pne mu dowody potrzebne do ustalenia okoliczno ci wypadku 
i rozmiarów szkody oraz umo liwi  przeprowadzenie post powania wyja niaj cego. 
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8.4. W razie zg oszenia roszczenia o naprawienie szkody, Ubezpieczony b dzie mia  
obowi zek powstrzymania si  od dobrowolnego zaspokojenia roszcze  poszkodowanego, 

 zawarcia z nim ugody do czasu uzyskania pisemnej zgody Ubezpieczyciela wydanej 
bez zb dnej zw oki.  

8.5. Je eli przeciwko Ubezpieczonemu lub sprawcy szkody, poszkodowany wyst pi na drog  
dow  z roszczeniem o odszkodowanie, obowi zany on b dzie niezw ocznie 

zawiadomi  o tym Ubezpieczyciela. 

8.6. Na danie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony b dzie obowi zany udzieli  pe nomocnictwa 
procesowego wskazanej przez Ubezpieczyciela osobie. 

8.7. Ubezpieczony b dzie obowi zany dostarczy  Ubezpieczycielowi orzeczenie s du 
w terminie umo liwiaj cym zaj cie stanowiska, co do wniesienia rodków 
odwo awczych. 

9. OBOWI ZKI UBEZPIECZYCIELA DOTYCZ CE ZASAD I KOSZTÓW POST POWA  

9.1. W granicach sumy gwarancyjnej Ubezpieczyciel zobowi zany b dzie do: 

9.1.1. niezw ocznego dokonania oceny sytuacji faktycznej i prawnej, zbadania zasadno ci 
wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszcze  oraz podj cia decyzji o 
wyp acie odszkodowania albo prowadzenia obrony Ubezpieczonego przed 
nieuzasadnionym roszczeniem. Je eli odszkodowanie nie przys uguje 
poszkodowanemu lub przys uguje w innej wysoko ci ni  zg oszone roszczenie, 
Ubezpieczyciel informuje o tym na pi mie osob  zg aszaj  roszczenie oraz 
Ubezpieczonego w terminie okre lonym w Ustawie o dzia alno ci 
ubezpieczeniowej wskazuj c na okoliczno  i podstaw  prawn  uzasadniaj ce 
odmow  lub zmniejszenie wyp aty odszkodowania. Wyp ata odszkodowania, które 
Ubezpieczony zobowi zany jest zap aci  osobie poszkodowanej nast puje na 
podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez Ubezpieczyciela, 
zawartej lub zaakceptowanej przez Ubezpieczyciela ugody albo prawomocnego 
orzeczenia s du. 

9.1.2. udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezb dnej obrony prawnej w przypadku 
niezasadno ci roszcze , a tak e zwi zanej z zaspokojeniem roszcze  zasadnych. 

9.1.3. pokrycia udokumentowanych, niezb dnych kosztów, poniesionych przez 
Ubezpieczonego w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, nawet je li dzia ania 
przez niego podj te okaza y si  nieskuteczne; 

9.1.4. pokrycia udokumentowanych kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powo anego 
przez Ubezpieczonego w porozumieniu z Ubezpieczycielem w celu ustalenia 
rozmiaru szkody oraz jej przyczyny; 

9.1.5. pokrycia kosztów obrony prawnej. Koszty obrony prawnej nie obejmuj  pensji ani 
innego wynagrodzenia Ubezpieczonego i jego pracowników. Za koszty obrony 
prawnej uwa a si  wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, nale no ci 
bieg ych i wiadków, koszty s dowe, koszty podró y inne koszty  poniesione w 
celu obrony przez roszczeniem. Koszty obrony prawnej obejmuj  równie  
wymienione koszty powsta e w post powaniu administracyjnym i karnym lub 
dyscyplinarnym, je eli maj  one zwi zek z ustaleniem odpowiedzialno ci 
Ubezpieczonego za szkod  obj  ubezpieczeniem i obrony przez roszczeniem, 
cho by nie by o zasadne; 

9.2. Powy sze  postanowienia maj  zastosowanie na ka dym etapie likwidacji szkody, kiedy 
wymagane jest zaj cia stanowiska przez Ubezpieczyciela. 
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9.3. Brak pisemnego stanowiska Ubezpieczyciela w zakresie pokrycia kosztów obrony 
dowej, kosztów post powa  przygotowawczych, wyja niaj cych i pojednawczych, 

kosztów wynagrodzenia rzeczoznawców, w ci gu 30 dni roboczych od dnia powzi cia 
przez Ubezpieczyciela informacji o konieczno ci poniesienia ww. kosztów przez 
Ubezpieczonego, b dzie traktowane jako wyra enie zgody przez Ubezpieczyciela na 
ponoszenie ww. kosztów, jako obj tych ochron  ubezpieczeniow . 

9.4. Pokrycie kosztów post powa  s dowych nast pi w terminie 14 dni od daty 
uprawomocnienia si  orzeczenia s dowego (ugody s dowej), stwierdzaj cego obowi zek 
ich poniesienia. 

9.5. Ustala si , e w przypadku dochodzenia roszcze  w odniesieniu do szkód na osobie 
Ubezpieczyciel b dzie pokrywa  koszty obrony prawnej  tak e przez innymi s dami ni  

dy Rzeczpospolitej Polskiej. 

TABELA NR 4 SUMA GWARANCYJNA I LIMITY W UBEZPIECZENIU ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ 

Lp. zakres odpowiedzialno ci Suma gwarancyjna  
(w z ) 

1.  Ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej 10 000 000,00 
 zakres odpowiedzialno ci 

za szkody rzeczowe i szkody maj tkowe 

Limity odpowiedzialno ci w 
ramach sumy gwarancyjnej  

(w z ) 
2.  Szkoda maj tkowa nie wynikaj ca ze szkody na osobie ani ze szkody 

rzeczowej (czyste straty finansowe) 1 000 000,00 

3.  za szkody poniesione przez pracowników Ubezpieczonego  100 000,00 
4.  za szkody powsta e w mieniu najmowanym  100 00,00 
5.  za szkody powsta e w zwi zku z ruchem pojazdów samobie nych 200 000,00 
6.  za szkody powsta e po rednio lub bezpo rednio z emisji, wycieku lub innej 

formy przedostania si  do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji 
niebezpiecznych 

200 000,00 

7.  za szkody powsta e po przekazaniu przedmiotu us ugi 300 000,00 
8.  za szkody powsta e w mieniu przekazanym w celu wykonania us ugi, 

naprawy 300 000,00 

9.  za szkody powsta e w zwi zku z przeniesieniem chorób zaka nych i zaka ; 2 500 000,00 (limit dotyczy 
tak e szkód na osobie) 

10.  za szkody powsta e w zwi zku z posiadaniem psów 100 000,00 
11.  za szkody powsta e wskutek po czenia produktu z produktem finalnym 1 000 000,00 
12.  za szkody wyrz dzone w zwi zku z kierowaniem ruchem drogowym 200 000,00 
13.  za szkody powsta e w zwi zku z naruszeniem ustawy o ochronie danych 

osobowych 100 000,00 

14.  za szkody powsta e w zwi zku z roszczeniami regresowymi g oszonymi z 
tytu u kar umownych, do zap acenia których zobowi zane by y osoby trzecie  200 000,00 

 
Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o., informuje, e niniejsza „Umowa Generalna Ubezpieczenia” stanowi utwór 
w my l ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  2019 r. poz. 1231). 
Autorskie prawa maj tkowe do niniejszego Umowy przys uguj  Spó ce Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o., 
która ma prawo dysponowania nimi na wszelkich polach eksploatacji. 
Wszelkie kopiowanie, dystrybucja b  modyfikacja materia ów obj tych niniejsz  Umow , w wersji elektronicznej, w postaci drukowanych 
materia ów, b  w jakiejkolwiek innej formie, a tak e u ycie przedmiotowej Umowy w ca ci lub jakiejkolwiek jej cz ci w innym celu, 
ni  zosta a ona przekazana, bez uprzedniej wyra nej pisemnej zgody Biura Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o. jest 
surowo zabronione. 
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ZA CZNIK NR 1b  
Umowa Generalna Ubezpieczenia Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. – 

Cz  2 
 
 

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA 
POJAZDÓW 

 
 

 
 

UWAGA:   ZAPISY NINIEJSZEGO Z CZNIKA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PO ROZSTRZYGNI CIU POST POWANIA 
PRZETARGOWEGO STANOWI  B  ZA CZNIKI DO UMÓW O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO JAKO UMOWA 
GENERALNA UBEZPIECZENIA. 

DLA KA DEGO Z ZADA  ZOSTANIE PRZYGOTOWANA UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA ZAWIERAJ CA WY CZNIE 
POSTANOWIENIA W CIWE DLA DANEGO ZADANIA. 

 
UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA POJAZDÓW -  C  2 
ZWANA DALEJ UMOW  GENERALNA UBEZPIECZENIA 

 

 

UBEZPIECZYCIEL: (wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz ) 
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UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA 

 
POJAZDÓW 

 SPÓ KI „WODOCI GI I KANALIZACJA – ZGIERZ” SP. Z O.O. 

ZWAN  DALEJ UMOW  GENERALN   

 

SPIS TRE CI 

 

SEKCJA I 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

SEKCJA II 

OBOWI ZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ POSIADACZA POJAZDY 
ZA SZKODY WYRZ DZONE RUCHEM TEGO POJAZDU (OC) 

SEKCJA III 

UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW 
(NNW) 

SEKCJA IV 

UBEZPIECZENIE POJAZDÓW OD USZKODZE  I KRADZIE Y (AC) 
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SEKCJA I 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE 

 

1. UBEZPIECZAJ CY/UBEZPIECZONY 

1.1. Ubezpieczaj cy: 

SPÓ KA „WODOCI GI I KANALIZACJA - ZGIERZ” SP. Z O.O. 

ul. A. Struga 45 

95-100 Zgierz 

1.2. Ubezpieczony:  

1.2.1. SPÓ KA „WODOCI GI I KANALIZACJA - ZGIERZ” SP. Z O.O. 

ul. A. Struga 45 

95-100 Zgierz 

1.2.2. pracownicy – w zakresie okre lonym w poszczególnych Sekcjach, 

1.2.3. osoby trzecie – je li w zwi zku z zawart  umow  Ubezpieczony jest zobowi zany do 
ubezpieczenia mienia osób trzecich. 

1.3. Umowa zosta a zawarta i jest realizowana za po rednictwem Biuro Brokerów 
Ubezpieczeniowych "Maxima Fides" sp. z o.o. z siedzib  w odzi przy ul. Gda skiej 91 
zwanego dalej „Brokerem”. 

2. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE WARUNKÓW UMOWY GENERALNEJ UBEZPIECZENIA 

2.1. Wszelkie postanowienia zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia b  mia y 
pierwsze stwo przed postanowieniami w ciwych ogólnych warunków ubezpieczenia 
z zastrze eniem zapisów okre lonych w pkt 2.2. Zapisy ogólnych warunków 
ubezpieczenia wy czaj ce lub ograniczaj ce zakres opisany w niniejszej Umowie 
Generalnej Ubezpieczenia nie maj  zastosowania. 

2.2. Zakres ochrony ubezpieczeniowej okre lony w Umowie Generalnej Ubezpieczenia 
okre la minimalny wymagany zakres ubezpieczenia. Je eli w ogólnych warunkach 
ubezpieczenia, które b  mia y zastosowanie w poszczególnych okresach ubezpieczenia 
znajduj  si  postanowienia korzystniejsze dla Ubezpieczonego, to w takim zakresie 
zast puj  one postanowienia okre lone w Umowie Generalnej Ubezpieczenia. 

2.3. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
 mia y zastosowanie uregulowania wynikaj ce z powszechnie obowi zuj cych 

przepisów prawa i w ciwych dla danej sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
ogólnych warunków ubezpieczenia. 

2.4. W przypadku, kiedy ogólne warunki ubezpieczenia s  odmienne od powszechnie 
obowi zuj cych przepisów prawa, pierwsze stwo stosowania b  mia y zapisy 
korzystniejsze dla Ubezpieczonego. 

3. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE CZASU OBOWI ZYWANIA UMOWY GENERALNEJ 
3.1. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej od 03.04.2020 r. do 02.04.2023 r. 

Umowa b dzie realizowana w trzech rocznych okresach ubezpieczenia, w ramach 
których b  obowi zywa y odnawiane corocznie sumy i limity. 
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3.2. W przypadkach, gdy data rozpocz cia odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela b dzie 
pó niejsza ni  3 kwietnia, Ubezpieczyciel udzieli ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z 
postanowieniami Umowy Generalnej Ubezpieczenia oraz w oparciu o informacj  we 
wniosku o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej. 

 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE SUM UBEZPIECZENIA SUMY GWARANCYJNEJ I LIMITÓW  

4.1. Sumy ubezpieczenia i sumy gwarancyjne oraz limity odpowiedzialno ci ustalone dla 
poszczególnych postanowie  Umowy Generalnej Ubezpieczenia stanowi  górn  granic  
odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela w rocznym okresie ubezpieczenia. 

4.2. Wyp ata odszkodowania przy szkodzie cz ciowej nie b dzie powodowa a konsumpcji 
sumy ubezpieczenia.  

4.3. Wyp ata odszkodowania w ubezpieczeniu odpowiedzialno ci cywilnej wskazanym w 
Sekcji II b dzie powodowa  konsumpcj  sumy gwarancyjnej o kwot  wyp aconego 
odszkodowania. 

4.4. Postanowienie okre lone w pkt. 4.2 nie ma zastosowania w odniesieniu do limitów 
w ubezpieczeniu AC/KR/Assistance. 

5. POSTANOWIENIA  DOTYCZ CE  SK ADKI 
5.1. W odniesieniu do poszczególnych rocznych okresów ubezpieczenia p atno  sk adki 

nast pi w 4 ratach w ka dym rocznym okresie ubezpieczenia w nast puj cych terminach: 

5.1.1. I rata p atna do 30.04. 

5.1.2. II rata p atna do 31.07. 

5.1.3. III rata p atna do 31.10. 

5.1.4. IV rata p atna do 31.01. 

5.2. W przypadku ubezpiecze  krótkoterminowych, doubezpiecze  oraz tych, które 
rozpoczynaj  si  po 3 kwietnia ka dego rocznego okresu ubezpieczenia, sk adka b dzie 

atna jednorazowo w terminie p atno ci kolejnej raty. Gdy termin ubezpieczenia 
rozpoczyna si  po dacie ostatniej raty sk adka b dzie p atna w terminie 14 dni od 
dostarczenia polisy. 

5.3. Ubezpieczycielowi przys uguje sk adka za ca y okres udzielanej ochrony. Brak zap aty 
raty sk adki nie mo e by  podstaw  do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia ze 
skutkiem natychmiastowym. W przypadku niezap acenia kolejnej raty sk adki w 
wyznaczonym terminie Ubezpieczyciel powiadomi Brokera i wezwie Ubezpieczaj cego 
do zap aty nale nej raty sk adki z zagro eniem, e brak zap aty w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialno ci Ubezpieczyciela. 
Odpowiedzialno  Ubezpieczyciela powstaje na nowo najpó niej z chwil  uznania jego 
rachunku kwot  nale nej raty sk adki. Za wypadki powsta e w czasie, gdy usta a 
odpowiedzialno  Ubezpieczyciela, nie ponosi on odpowiedzialno ci. Powy sze zapisy 
nie dotycz  ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej posiadacza pojazdu 
mechanicznego. 

5.4. Wyliczenie sk adki wynikaj ce z doubezpiecze , ubezpiecze  krótkoterminowych 
naliczane b dzie zgodnie z zasad  pro rata temporis, liczone co do dnia. 

5.5. Za zap at  sk adki uwa a si  moment z enia zlecenia zap aty w banku na w ciwy 
rachunek Ubezpieczyciela pod warunkiem, e na rachunku Ubezpieczaj cego znajdowa a 
si  wystarczaj ca ilo rodków. 

5.6. Ubezpieczyciel nie b dzie stosowa  sk adek minimalnych. 
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5.7. Ubezpieczyciel gwarantuje niezmienno  stawek oraz sk adek (dla ubezpiecze , dla 
których brak jest wymogu wskazania stawki w ofercie) okre lonych w ofercie w czasie 
obowi zywania Umowy generalnej ubezpieczenia. 

5.8. Ubezpieczyciel nie b dzie potr ca  z wyp acanych odszkodowa  nale nej kolejnej raty 
sk adki. 

5.9. W przypadku zakupu pojazdu, Ubezpieczaj cy zastrzega sobie mo liwo  ubezpieczenia 
go poza zawart  Umow  Generaln  Ubezpieczenia, je li sk adka za ubezpieczenie b dzie 
korzystniejsza ni  wynikaj ca z Umowy. 

6. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJ CYCH ZAWARCIE UMOWY 
UBEZPIECZENIA I TERMINY ICH WYSTAWIENIA 
6.1. Ubezpieczyciel wystawi dokument Umowy Generalnej Ubezpieczenia podpisany przez 

osoby upowa nione ze strony Ubezpieczyciela w dwóch egzemplarzach, zawieraj cy 
wszystkie postanowienia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia. Ubezpieczaj cy 
dokonuje zwrotu podpisanego egzemplarza Umowy Generalnej Ubezpieczenia.  

6.2. Ubezpieczyciel wystawi dokument potwierdzaj cy udzielanie ochrony ubezpieczeniowej.  

6.3. W odniesieniu do pojazdów Ubezpieczyciel wystawi dokumenty potwierdzaj ce 
udzielanie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie obowi zkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialno ci cywilnej do 20 marca danego roku.   

6.4. W odniesieniu do ubezpieczenia pojazdów zakupionych w czasie trwania Umowy 
Generalnej Ubezpieczyciel dostarczy do Brokera w terminie 1 dnia roboczego od dnia 
otrzymania wniosku brokerskiego certyfikat potwierdzaj cy zawarcie ubezpieczenia OC 
posiadaczy pojazdów. 

7. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE DOKUMENTÓW STANOWI CYCH PODSTAW  WYP ATY 
ODSZKODOWANIA 
7.1. W przypadku naprawy lub odtworzenia mienia podstaw  do wyp aty odszkodowania na 

rzecz Ubezpieczonego b dzie jeden z nast puj cych dokumentów: orygina  faktury, 
kserokopia faktury po wiadczona za zgodno  z orygina em, refaktura, kosztorys 
naprawy sporz dzony przez ubezpieczonego, kosztorys naprawy uzgodniony pomi dzy 
Ubezpieczycielem a podmiotem dokonuj cym naprawy lub - na wniosek Ubezpieczonego 
- kosztorys wykonawcy. 

8. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE DEFINICJI PRACOWNIKA, WSPÓ PRACOWNIKA 
I REPREZENTANTÓW 

8.1. Za pracowników Ubezpieczaj cego/Ubezpieczonego uwa a si  osoby fizyczne 
zatrudnione na podstawie umowy o prac , powo ania, wyboru, mianowania lub na 
podstawie innej umowy cywilnoprawnej. Za pracowników uznaje si  równie  
praktykantów, wolontariuszy, sta ystów lub osoby skierowane do prac interwencyjnych 
z urz du pracy, osoby skazane skierowane do wykonywania nieodp atnych prac 
spo ecznie u ytecznych wyrokiem s du lub przez zak ad karny, którym Ubezpieczaj cy 
powierzy  wykonanie okre lonych czynno ci, a tak e osoby wykonuj ce w imieniu i na 
rzecz Ubezpieczonego prac  jako pracownicy agencji pracy tymczasowej. 

8.2. Za wspó pracowników Ubezpieczonego uwa a si  osoby trzecie, które zawar y 
z Ubezpieczonym umow  cywilnoprawn  jako przedsi biorca i wykonuj  w imieniu i na 
rzecz Ubezpieczonego Zadania, w tym równie  z wykorzystaniem mienia nale cego do 
Ubezpieczonego. 

8.3. Za reprezentantów Ubezpieczaj cego uwa a si  wy cznie Prezesa Zarz du, cz onków 
Zarz du, cz onków Rady Nadzorczej, prokurentów. 
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8.4. W odniesieniu do art. 827 §1 i §2 K c w Umowie Generalnej Ubezpieczenia za 
Ubezpieczaj cego nale y rozumie  wy cznie reprezentantów okre lonych w pkt 8.3. 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ZAWIADOMIENIA O WYPADKU UBEZPIECZENIOWYM   

9.1. Ubezpieczony jest zobowi zany powiadomi  Ubezpieczyciela o zaistnia ym wypadku 
ubezpieczeniowym niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  w ci gu 7 dni od daty zaj cia 
wypadku lub powzi cia o nim wiadomo ci. Termin nie dotyczy zg oszenia szkody 
kradzie owej. 

9.2. W razie naruszenia wy cznie z winy umy lnej reprezentantów Ubezpieczaj cego 
obowi zków okre lonych w pkt. 9.1. Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zmniejszy  
wiadczenie, je eli naruszenie przyczyni o si  do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o 

Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczno ci i skutków wypadku.  

10. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ZAPISÓW ART. 815 §2 KC 

10.1. Ubezpieczyciel nie korzysta z uprawnienia okre lonego w art. 815 Kc § 2 i nie nak ada na 
Ubezpieczonego obowi zku notyfikacji w czasie trwania umowy.  

11. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE JURYSDYKCJI  

11.1. Spory wynikaj ce w zwi zku z realizacj  Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
rozwi zywane b  polubownie przez strony. 

11.2. W razie braku mo liwo ci porozumienia si  stron spór poddany zostanie rozstrzygni ciu 
przez s d w ciwy dla siedziby Ubezpieczaj cego/Ubezpieczonego. 

12. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE FORM KOMUNIKACJI I RAPORTOWANIA  
12.1. Ubezpieczyciel wyznaczy jednostk  do technicznej obs ugi ubezpiecze  (przyjmowania 

wniosków ubezpieczeniowych i wystawiania dokumentów potwierdzaj cych ochron  
ubezpieczeniow ).   

12.2. Ubezpieczyciel w ci gu 14 dni od podpisania umowy wyznaczy osob   odpowiedzialn   
za realizacj  ca ej Umowy Generalnej Ubezpieczenia, osoby odpowiedzialne za realizacje 
Umowy Generalnej Ubezpieczenia w zakresie poszczególnych ubezpiecze  oraz osob  
odpowiedzialn  za koordynacje procesu likwidacji szkód i raportowania szkodowo ci. 

12.3. Ubezpieczyciel zawiadomi o powy szym fakcie odr bnym pismem, przekazuj c dane 
teleadresowe wskazanych osób Ubezpieczaj cemu i wskazanemu Brokerowi i 
 ka dorazowo b dzie powiadamia  Ubezpieczaj cego i Brokera o zmianach w tym 
zakresie w terminie nie krótszym d szym ni  7 dni przed po dokonanej zmianie.  

12.4. Przyjmuje si , e osoby podpisuj ce dokumenty ze strony Ubezpieczaj cego 
i Ubezpieczyciela s  do tego upowa nione. 

12.5. Dopuszczaln  form  komunikacji pomi dzy Ubezpieczaj cym, Brokerem 
a Ubezpieczycielem jest przekazywanie dokumentów za po rednictwem faksu oraz 
poczt  elektroniczn , z wyj tkiem sk adania o wiadczenia woli o wypowiedzeniu 
umowy, które winno by  dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewa no ci. Ka da 
ze stron zachowuje prawo dania potwierdzenia odbioru przekazanych dokumentów. 

13. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE  PRAWA DO REGRESU 

13.1. W odniesieniu do art. 828 K.c. ustala si , e z dniem wyp aty odszkodowania na 
Ubezpieczyciela przechodzi roszczenie przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za 
powstanie szkody, do wysoko ci wyp aconego odszkodowania. 

13.2. W odniesieniu do pracowników (zgodnie z definicj  pkt. 8.1.) regres ma zastosowanie 
jedynie w przypadku: 
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13.2.1. sytuacji okre lonej w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach 
obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2214). 

13.2.2. wyrz dzenia szkody z winy umy lnej; 

13.3.  wyra enia zgody przez Ubezpieczaj cego w innych sytuacjach ni  okre lone w pkt. 
13.2.1. – 13.2.2 

14. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ZMIAN PRAWNYCH I ORGANIZACYJNYCH 

14.1. Ubezpieczeniem b dzie obj te mienie, którego w cicielem stanie si  Ubezpieczaj cy na 
podstawie zmian wynikaj cych z nowych uregulowa  prawnych organizacyjnych lub 
administracyjnych zaistnia ych w czasie obowi zywania Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia. Sk adka za udzielenie ochrony ubezpieczeniowej zostanie naliczona 
proporcjonalnie do okresu udzielania ochrony ubezpieczeniowej i b dzie p atna w 
terminie najbli szej raty.  

14.2. Ubezpieczeniem b dzie obj te mienie nale ce do Ubezpieczaj cego, administrowane lub 
ytkowane przez Ubezpieczaj cego, równie  w przypadku zmian wynikaj cych z 

nowych uregulowa  prawnych, administracyjnych lub organizacyjnych.  

14.3. Ubezpieczyciel b dzie zobowi zany do pisemnego potwierdzenia obj cia ochron  
ubezpieczeniow  stanu faktycznego po zaistnia ej zmianie. 
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SEKCJA II 

OBOWI ZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW 
MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWI ZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZ CE OBOWI ZKOWEGO UBEZPIECZENIA 
ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH - ZWANEGO 
DALEJ OC POSIADACZY POJAZDÓW 
1.1. Ubezpieczyciel obejmie ubezpieczeniem odpowiedzialno  cywiln  Ubezpieczonego 

jako posiadacza pojazdów mechanicznych b cych w posiadaniu Ubezpieczonego, 
zakupionych lub przej tych w trakcie trwania Umowy Generalnej Ubezpieczenia, w 
stosunku do których zachodzi obowi zek ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych, zgodnie z ustaw  o ubezpieczeniach obowi zkowych 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiecze  
Komunikacyjnych. 

1.2. Ubezpieczeniem zostan  obj te pojazdy zg oszone na podstawie wniosku o 
ubezpieczenie.  

1.3. Ubezpieczyciel naliczy sk adk  za ubezpieczenie OC okre lone w sze ciu kategoriach: 

1.3.1. samochody osobowe, 

1.3.2. samochody ci arowe o DMC do 3,5t, 

1.3.3. ci arowe o DMC pow. 3,5t 

1.3.4. przyczepy,  

1.3.5. ci gniki rolnicze, koparki, koparko – adowarki, wolnobie ne, 

1.3.6. specjalne i ci arowe powy ej 3,5t 

1.4. Ubezpieczenie zawarte b dzie na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019., poz. 
2214).  

2. SUMA GWARANCYJNA 

2.1. Suma gwarancyjna wynika z art. 36. Ust. 1. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. 
o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczyciel b dzie ponosi  
odpowiedzialno  do wysoko ci minimalnej sumy gwarancyjnej przypadaj cej na ka dy 
pojazd. 

2.2. W ka dym przypadku Ubezpieczyciel przyjmie minimaln  sum  gwarancyjn  aktualn  
na dzie  sk adania wniosku o ubezpieczenie. 

2.3. W przypadku zwi kszenia przez ustawodawc  minimalnej ustawowej sumy gwarancyjnej 
sk adka za ubezpieczenia pozostanie bez zmian. 

3. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

3.1. Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wystawi bez pobierania dodatkowej sk adki 
potwierdzenie udzielania ochrony ubezpieczeniowej o OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK) do krajów b cych cz onkami systemu 
Zielonej Karty.  

3.2. W odniesieniu do pojazdów, których posiadaczem stanie si  Ubezpieczaj cy w trakcie 
roku kalendarzowego oraz pojazdów, których umowa obowi zkowego ubezpieczenia 
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ko czy si  w trakcie roku, strony wyra aj  zgod  na rozwi zanie umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialno ci cywilnej posiadacza pojazdu przed up ywem 12 miesi cy, pod 
warunkiem kontynuacji wszystkich rozwi zanych umów u tego samego Ubezpieczyciela. 
Warunkiem rozwi zania umowy jest otrzymanie przez Ubezpieczyciela wniosku 
Ubezpieczaj cego lub Brokera o rozwi zanie umowy ubezpieczenia za porozumieniem 
stron, ze wskazaniem daty wyrównania okresu ubezpieczenia. Za dzie  wyrównania 
okresu ubezpieczenia rozumie si  3 kwietnia danego roku kalendarzowego. 

3.3. Nale na sk adka b dzie naliczona zgodnie z zasad  pro rata temporis. Ubezpieczaj cy 
op aci nale  sk adk  jednorazowo w terminie p atno ci najbli szej raty sk adki z tytu u 
ubezpiecze  zawartych na roczny okres ubezpieczenia. 

 

Tabela nr 1.  Pojazdy ubezpieczane w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych  

L.p. Rodzaj pojazdu Ilo  

1 Osobowe 1 

2 Ci arowe o DMC do 3,5 t 9 

3 Ci arowe o DMC pow. 3,5 t 2 

4 Przyczepy 13 

5 Ci gniki rolnicze, koparki, koparko – adowarki, wolnobie ne 8 

6 Specjalne  2 
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SEKCJA III 

UBEZPIECZENIE NAST PSTW NIESZCZ LIWYCH WYPADKÓW KIEROWCÓW I PASA ERÓW 
(NNW) 

 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 

1.1. Umow  ubezpieczenia obj te s  trwa e nast pstwa nieszcz liwych wypadków 
polegaj cych na uszkodzeniu cia a lub rozstroju zdrowia, powoduj cych trwa y 
uszczerbek na zdrowiu lub mier  ubezpieczonego kierowcy i pasa erów w odniesieniu 
do wszystkich osób, których liczba w chwili zdarzenia nie jest wi ksza ni  liczba miejsc 
okre lonych w dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu znajduj cych si  w pojazdach 
zg oszonych do ubezpieczenia, a powsta ych w zwi zku z ruchem pojazdów na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.  

1.2. Ubezpieczeniem s  obj te równie  szkody powsta e podczas za adunku i roz adunku 
pojazdu, podczas postoju i naprawy w czasie wykorzystywania go do wykonywania 
zada  s bowych, podczas gara owania oraz wskutek upadku, po aru lub wybuchu 
pojazdu. 

2. SUMA UBEZPIECZENIA 
2.1. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000,00 z  na osob  na wypadek 100% utraty zdrowia lub 

mierci w wyniku nieszcz liwego wypadku. W pozosta ych przypadkach wysoko  
wiadczenia odpowiada orzeczonemu procentowi sta ego uszczerbku na zdrowiu 

w odniesieniu do sumy ubezpieczenia. 

3. S ADKA 

3.1. Sk adka roczna z tytu u ubezpieczenia nast pstw nieszcz liwych wypadków kierowców 
i pasa erów (NNW) jest naliczona w odniesieniu do ka dego pojazdu. 

4. WYRÓWNANIE OKRESU UBEZPIECZENIA  

4.1. Dla ubezpieczenia NNW kierowcy i pasa erów w odniesieniu do pojazdów zakupionych 
lub przej tych w trakcie ka dego rocznego okresu ubezpieczenia, zostanie zastosowany 
okres odpowiedzialno ci do ko ca danego rocznego okresu ubezpieczenia.  

4.2. Nale na sk adka b dzie naliczona zgodnie z zasad  pro rata temporis.  

4.3. Ubezpieczaj cy op aci nale  sk adk  jednorazowo w terminie p atno ci najbli szej raty 
sk adki z tytu u ubezpiecze  zawartych na roczny okres ubezpieczenia. 

Tabela nr 2.  Pojazdy ubezpieczane w ramach ubezpieczenia nast pstw nieszcz liwych 
wypadków kierowców i pasa erów (NNW) 

L.p. Rodzaj pojazdu Ilo  

1 Osobowe 1 

2 Ci arowe o DMC do 3,5 t 9 

3 Ci arowe o DMC pow. 3,5 t 2 

4 Ci gniki rolnicze, koparki, koparko – adowarki, wolnobie ne 8 

5 Specjalne  2 
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SEKCJA IV 
UBEZPIECZENIE POJAZDÓW L DOWYCH OD USZKODZE  I KRADZIE Y  

ORAZ ASSISTANCE (AUTOCASCO) 

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 
1.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes maj tkowy Ubezpieczaj cego/Ubezpieczonego. 

Przez interes maj tkowy na potrzeby niniejszej Sekcji Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
nale y rozumie  uzyskanie od Ubezpieczyciela rekompensaty poniesionego przez 
Ubezpieczonego uszczerbku tzn. kwoty koniecznej do odtworzenia mienia i pokrywaj cej 
wydatki Ubezpieczonego w zwi zku z zaistnia  szkod  albo rekompensuj cej uszczerbek 
maj tkowy Ubezpieczonego w przypadku, gdy poniós  on szkod , jednak podj  decyzj  
o nieodtwarzaniu zniszczonego mienia. Interes maj tkowy Ubezpieczonego odnosi si  do 
wszystkich pojazdów b cych w posiadaniu Ubezpieczonego, zakupionych lub przej tych 
w trakcie trwania Umowy Generalnej Ubezpieczenia wraz z ich wyposa eniem 
standardowym oraz dodatkowym. 

1.2. Przez pojazdy rozumie si  zarówno pojazdy podlegaj ce rejestracji na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku 
Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 1990 ) oraz pojazdy nie 
podlegaj ce obowi zkowi rejestracji, a zg oszone do ubezpieczenia. 

1.3. Przez wyposa enie standardowe pojazdu rozumie si  wyposa enie, które znajduje si  
w specyfikacji producenta pojazdu lub zosta o wymienione w fakturze zakupu pojazdu. 

1.4. Przez wyposa enie dodatkowe rozumie si  mi dzy innymi: radioodbiorniki, anteny, sprz t 
audio i wideo, baga niki zewn trzne, napisy i naklejki reklamowe itp. (standardowe 
wyposa enie dodatkowe), radiotelefony i przetwornice, wyposa enie  dodatkowe 
oferowane przez producenta samochodu lub sie  dealersk , specjalistyczne nadbudowy na 
pojazdach, specjalistyczne wyposa enie nie b ce elementem nadbudowy oraz inne 
elementy zamontowane na sta e (tj. w taki sposób, aby do ich demonta u konieczne by o 

ycie narz dzi). 

1.5. W odniesieniu do pojazdów zakupionych lub przej tych w czasie obowi zywania Umowy 
Generalnej Ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna  si  b dzie od momentu 
przej cia na Ubezpieczonego ryzyka z tytu u ich posiadania pod warunkiem zg oszenia ich 
do ubezpieczenia nie pó niej ni  nast pnego dnia roboczego od daty ich zakupu/przej cia. 

1.6. Ubezpieczyciel naliczy sk adk  za ubezpieczenie AC okre lone w sze ciu kategoriach: 

1.6.1. samochody osobowe, 

1.6.2. samochody ci arowe o DMC do 3,5t, 

1.6.3. samochody ci arowe o DMC pow. 3,5t, 

1.6.4. przyczepy,  

1.6.5. ci gniki rolnicze, koparki, koparko – adowarki, wolnobie ne, 

1.6.6. specjalne i ci arowe powy ej 3,5t 

2. ZAKRES TERYTORIALNY 

2.1. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie Autocasco w ruchu i postoju obejmuje szkody 
powsta e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów europejskich, a tak e 
Maroka, Tunezji i Izraela. 

2.2. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kradzie  pojazdu jego cz ci lub wyposa enia oraz 
uszkodzenie pojazdu lub jego wyposa enia w nast pstwie jego zabrania w celu 
krótkotrwa ego u ycia obejmuje terytorium RP oraz pozosta ych krajów europejskich 
z wy czeniem: Rosji, Bia orusi, Ukrainy, Mo dawii i Gruzji. 
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2.3. Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel rozszerzy zakres ubezpieczenia o ryzyko 
kradzie y pojazdu na terytorium Rosji, Bia orusi, Ukrainy, Mo dawii i Gruzji. W ka dym 
przypadku Ubezpieczyciel naliczy sk adk  wynikaj  ze stosowanej taryfy zgodnie 
z zasad  pro rata temporis. Sk adka minimalna nie b dzie mia a zastosowania. 

3. ZAKRES UBEZPIECZENIA 

3.1. Ochron  ubezpieczeniow  obj te s  szkody powsta e w poje dzie, jego wyposa eniu 
standardowym i dodatkowym, polegaj ce na uszkodzeniu lub utracie wskutek wszelkich 
zdarze  niezale nych od woli Ubezpieczonego lub osoby upowa nionej do korzystania 
z pojazdu, z zastrze eniem wy cze  oraz z uwzgl dnieniem dodatkowych postanowie  
zawartych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia, polegaj ce w szczególno ci na: 

3.1.1. nag ym dzia aniu si y mechanicznej w chwili zetkni cia przedmiotu ubezpieczenia 
z pojazdem, osobami, zwierz tami, przedmiotami pochodz cymi z zewn trz jak i 
wewn trz pojazdu, lub z pod em, w tym w wyniku wjechania w nierówno ci 
drogi; 

3.1.2. dzia aniu osób trzecich, w tym równie  usi owanie w amania oraz dzia anie 
zwierz t; 

3.1.3. wyst pieniu zdarze  losowych, w szczególno ci takich jak: powód , zatopienie, 
uderzenie pioruna, po ar, wybuch, opad atmosferyczny, huragan, osuwanie lub 
zapadanie si  ziemi; 

3.1.4. wyst pieniu szkody podczas naprawy, konserwacji itp., szkodach powsta ych w 
pojazdach oddanych do zak adu naprawczego, serwisu, myjni, zak adu 
diagnostycznego równie  podczas jazdy przed lub po naprawie dokonywanej przez 
pracowników tego zak adu, z zachowaniem prawa regresu do przedsi biorcy 
wykonuj cego us ug  

3.1.5. nag ym dzia aniu czynnika termicznego lub chemicznego; 

3.2. uszkodzeniu wn trza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany by  potrzeb  
udzielenia pomocy medycznej; 

3.2.1. powsta e w wyniku samoistnego otwarcia si  pokrywy silnika lub baga nika oraz 
za szkody b ce nast pstwem jazdy z otwartymi drzwiami lub pokryw  
baga nika, chyba e szkoda nast pi a wskutek ra cego niedbalstwa; 

3.2.2. szkodach wyrz dzonych mi dzy pojazdami nale cymi do Ubezpieczonego; 

3.2.3. powsta e w wyniku wjechania w rozlewisko wody, w tym wskutek zassania wody 
do silnika, chyba e szkoda nast pi a wskutek ra cego niedbalstwa; 

3.2.4. uszkodzeniu pojazdu, jego cz ci lub wyposa enia, w nast pstwie jego zabrania w 
celu krótkotrwa ego u ycia, kradzie y dokonanej lub usi owanej;  

3.2.5. kradzie y pojazdu, jego cz ci lub wyposa enia. 

3.2.5.1. Przez kradzie  rozumie si  zabranie przedmiotu ubezpieczenia lub jego cz ci 
w celu przyw aszczenia w sposób wyczerpuj cy znamiona czynu okre lonego 
w Kodeksie karnym jako: kradzie , kradzie  z w amaniem, rozbój i 
wymuszenie rozbójnicze, zabezpieczonego w sposób okre lony w pkt. 11. 

3.2.5.2. Konieczno ci wymiany kluczyków lub innych urz dze  przewidzianych  
przez producenta pojazdu lub zamontowanych dodatkowo i umo liwiaj cych  
uruchomienie  silnika  lub  odblokowanie  zabezpiecze   
przeciwkradzie owych,  zamków  drzwi  oraz  w cznika  zap onu wynikaj cy 
z utraty, zagini cia, kradzie y i rabunku ww. urz dze . 
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3.3. Przekroczenie lub z amanie przepisów ruchu drogowego przez kieruj cego pojazdem nie 
ma wp ywu na wyp at  odszkodowania z wy czeniem szkody spowodowanej umy lnie. 

3.4. Kradzie  pojazdu wraz z dokumentami pozostawionymi w poje dzie przez u ytkownika 
nie b dzie mia a wp ywu na wyp at  odszkodowania. 

3.5. Ubezpieczyciel podejmie dzia ania w zakresie likwidacji szkody i wyp aty odszkodowania 
tak e wtedy, gdy dochodzenie roszczenia b dzie mo liwe z ubezpieczenia lub 
bezpo rednio od sprawcy zdarzenia lub osoby trzeciej. 

4. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE KOSZTÓW DODATKOWYCH  

4.1. Ustanawia si czny limit w wysoko ci 10 000,00 z  ponad sum  ubezpieczenia 
w odniesieniu do nast puj cych kosztów dodatkowych: 

4.1.1. zapobie enia zwi kszeniu si  szkody i zabezpieczenia pojazdu po szkodzie; 

4.1.2. postoju uszkodzonego pojazdu na parkingu; 

4.1.3. dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt. 5. 
ustawy prawo o ruchu drogowym, wykonanego w zwi zku ze szkod , za któr  
Ubezpieczyciel przyj  odpowiedzialno ; 

4.1.4. sprzeda y/z omowania uszkodzonego pojazdu, je eli stwierdzona zosta a szkoda 
ca kowita. 

4.2. W odniesieniu do jednego pojazdu limit wynosi 10% warto ci pojazdu w odniesieniu do 
jednego zdarzenia, nie wi cej ni  2 000,00 z  na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia). 

5. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE US UGI ASSISTANCE  

5.1. W odniesieniu do ubezpieczonych pojazdów w przypadku awarii pojazdu lub zaistnienia 
zdarzenia obj tego zakresem ubezpieczenia uniemo liwiaj cego kontynuowanie podró y 
lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonych Ubezpieczyciel 
zagwarantuje us ugi Assistance obejmuj ce co najmniej:  

5.1.1. pomoc informacyjn  tj. informacj  serwisow , przekazanie wiadomo ci; 

5.1.2. pomoc serwisow  tj. napraw  pojazdu na miejscu zdarzenia, w tym awaryjne 
otwieranie zamków i dowóz paliwa, holowanie pojazdu, organizacj  parkingu, 

omowanie uszkodzonego pojazdu; 

5.1.3. pomoc w podró y tj. odbiór ubezpieczonego pojazdu, kontynuacja podró y lub 
zakwaterowanie do 2 dób; 

5.2. Awari  pojazdu jest równie  unieruchomienie pojazdu na skutek roz adowania 
akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy lub innych urz dze  s cych do otwarcia i 
uruchomienia pojazdu (w tym zatrza ni cia wewn trz pojazdu), przebicia opony oraz 
braku lub niew ciwego paliwa w zbiorniku pojazdu. 

5.3. Ubezpieczyciel zapewni wykonanie us ugi, o której mowa w pkt. 5.1. bez wzgl du na 
odleg  miejsca zdarzenia od siedziby Ubezpieczonych. 

5.4. Ubezpieczyciel zapewni holowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z 
wyborem Klienta – do najbli szego autoryzowanego warsztatu naprawczego lub 
autoryzowanego warsztatu naprawczego w miejscowo ci siedziby Klienta (lub Oddzia u) 
jednak nie wi cej ni  100 km. 

5.5. Powy sze postanowienia w zakresie holowania pojazdu odnosz  si  wy cznie do 
pojazdów o dopuszczalnej masie ca kowitej nie przekraczaj cej 3,5 tony.  

6. W CZENIA ODPOWIEDZIALNO CI 
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6.1. Ubezpieczeniem nie s  obj te jedynie szkody: 

6.1.1. powsta e na skutek winy umy lnej reprezentantów Ubezpieczaj cego;  

6.1.2. powsta e podczas kierowania pojazdem przez Ubezpieczonego i jego pracowników 
nieposiadaj cych wymaganych prawem uprawnie  do kierowania ubezpieczonym 
pojazdem, za wyj tkiem sytuacji, gdy osoba dzia a w celu ratowania ycia albo 
zdrowia; 

6.1.3. powsta e w trakcie ruchu pojazdu niedopuszczonego do ruchu lub w poje dzie, 
w stosunku do którego istnieje obowi zek przeprowadzenia badania technicznego, 
a nieposiadaj cym wa nego badania technicznego przez okres d szy ni  30 dni, 
o ile mia o to wp yw na powstanie szkody; 

6.1.4. powsta e na skutek wadliwego wykonania pojazdu, chyba e w nast pstwie 
wyst pi o zdarzenie niewy czone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia; 

6.1.5. powsta e na skutek wadliwego wykonania us ugi serwisowej lub naprawy pojazdu, 
chyba e w nast pstwie wyst pi o zdarzenie niewy czone z zakresu, wówczas 
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia; 

6.1.6. wynik e ze zu ycia, korozji, utleniania, zawilgocenia, ple ni oraz pogorszenia 
stanu technicznego na skutek d ugotrwa ego postoju, chyba e w nast pstwie 
wyst pi o zdarzenie nie wy czone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia; 

6.1.7. eksploatacyjne wynikaj ce z naturalnego zu ycia, chyba e w nast pstwie 
wyst pi o zdarzenie niewy czone z zakresu, wówczas Ubezpieczyciel ponosi 
odpowiedzialno  za skutki takiego zdarzenia; 

6.1.8. spowodowane dzia aniami wojennymi, a tak e powsta e w czasie u ywania 
pojazdu w zwi zku z obowi zkowymi wiadczeniami na rzecz wojska; 

6.1.9. w pojazdach czynnie uczestnicz cych w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg; 

6.1.10. powsta e przed terminem rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej; 

6.1.11. w poje dzie nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny; 

6.1.12. powsta e podczas jazd próbnych, rajdów, wy cigów, treningów albo u ycia 
pojazdu jako rekwizytu; 

6.1.13. powsta e podczas u ycia pojazdu do nauki jazdy; 

6.1.14. spowodowane przez osoby kieruj ce pojazdem w stanie nietrze wo ci lub po 
yciu alkoholu, narkotyków, rodków odurzaj cych, substancji psychotropowych 

lub rodków zast pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia aniu narkomanii 
albo podobnie dzia aj cych leków, je eli mia o to bezpo redni wp yw na powsta e 
zdarzenie; 

6.1.15. powsta e w poje dzie u ytym przez osoby do tego uprawnione jako narz dzie 
przest pstwa; 

6.1.16. polegaj ce na utracie pojazdu wskutek jego przyw aszczenia; 

6.1.17. powsta e w nast pstwie u ytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem 
lub wskutek niew ciwego za adowania i przewo enia adunku, baga u, je eli 
mia o to bezpo redni wp yw na powsta e zdarzenie; 

6.2. Wy czenia okre lone w pkt. 6.1. stosuje si  tylko wtedy, gdy s  bezpo redni  przyczyn  
szkody. 
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7. SUMA UBEZPIECZENIA 

7.1. Dla pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie faktury 
zakupu cznie z podatkiem VAT, je eli nie podlega odliczeniu, jednak w przypadku, 
kiedy warto  fakturowa b dzie ró na od warto ci rynkowej (katalogowej), to suma 
ubezpieczenia b dzie ustalona na podstawie warto ci rynkowej. 

7.2. Dla pojazdów u ywanych suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie wyceny warto ci 
rynkowej na dzie  zg oszenia pojazdu do ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia zostanie 
okre lona na podstawie katalogów INFO-EXPERT lub EUROTAX z uwzgl dnieniem 
podatku VAT, je eli nie podlega on odliczeniu. W odniesieniu do pojazdów, których 
warto ci nie mo na ustali  na podstawie wymienionych katalogów, suma ubezpieczenia 

dzie okre lana w oparciu o inne dost pne dane rynkowe lub na podstawie wyceny 
rzeczoznawcy lub deklaracji Ubezpieczaj cego. 

7.3. Dla pojazdów specjalnych sum  ubezpieczenia stanowi warto  rynkowa podwozia 
pojazdu samochodowego i/lub przyczepy powi kszona o warto  odtworzeniow  
wyposa enia dodatkowego i/lub zabudowy specjalistycznej.  

7.4. Przez dane rynkowe nale y rozumie  w szczególno ci: notowania gie dowe, ceny 
serwisów specjalizuj cych si  w naprawie b  renowacji danego typu pojazdów. 

7.5. Ubezpieczyciel dokona weryfikacji wyceny pojazdów zg aszanych do ubezpieczenia. 
Je eli Ubezpieczyciel nie zweryfikuje warto ci zaproponowanych przez Ubezpieczonego 
tym samym uznaje podane we wniosku warto ci jako sum  ubezpieczenia na dzie  
zawarcia umowy. 

7.6. Wszystkie pojazdy wraz z wyposa eniem b  ubezpieczone w zakresie przewiduj cym 
gwarantowan  sum  ubezpieczenia. Gwarantowan  sum  ubezpieczenia pojazdu jest suma 
ubezpieczenia równ  warto ci pojazdu w dniu zawierania umowy ubezpieczenia, 
z uwzgl dnieniem postanowie  okre lonych w pkt. 7.3. 

7.7. Suma ubezpieczenia poszczególnego pojazdu nie b dzie ulega a redukcji po wyp acie 
odszkodowania, za wyj tkiem wyp aty odszkodowania w przypadku kradzie y pojazdu. 

7.8. W ka dym przypadku suma ubezpieczenia poszczególnego pojazdu uwzgl dnia jego 
wyposa enie dodatkowe. 

8. WYSOKO  SZKODY I WYP ATA ODSZKODOWANIA 

8.1. W przypadku szkód kradzie owych i ca kowitych: 

8.1.1. Za szkod  ca kowit  przedmiotu ubezpieczenia uwa a si  utrat  przedmiotu 
ubezpieczenia wskutek kradzie y oraz szkod , w której maksymalny koszt 
naprawy przekracza 70% warto ci pojazdu w stanie nieuszkodzonym w dniu 
szkody. 

8.1.2. Wysoko  odszkodowania z tytu u szkody ca kowitej ustala si  jako kwot  
stanowi  ró nic  pomi dzy warto ci  rynkow  pojazdu bezpo rednio przed 
zaistnieniem szkody, a warto ci  pojazdu w stanie uszkodzonym – obie warto ci 
okre lane s  na dzie  ustalania odszkodowania. Wysoko  odszkodowania 
i warto  sprzedanych pozosta ci nie mo e przekroczy  sumy ubezpieczenia 
pojazdu. 

8.1.3. W przypadku zaistnienia szkody ca kowitej oraz kiedy Ubezpieczony podejmie 
decyzj  o nieodtwarzaniu przedmiotu ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczonego 
Ubezpieczyciel pomo e w zorganizowaniu sprzeda y pozosta ci pojazdu 
(przeka e Ubezpieczonemu najkorzystniejsz  ofert  kupna-sprzeda y). 
Ubezpieczyciel skontaktuje Ubezpieczonego bezpo rednio z oferentem. Do chwili 
sprzeda y oferentowi nie zostan  przekazane adne dane w ciciela pojazdu, jak 
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równie adne dane pozwalaj ce na dok adn  identyfikacj  pojazdu (nr 
rejestracyjny lub nr VIN). Koszty odbioru pozosta ci w ca ci pokrywa oferent. 

8.1.4. W przypadku, gdy czna suma odszkodowania wyp acona przez Ubezpieczyciela 
i uzyskana ze sprzeda y pozosta ci b dzie ni sza ni  suma ubezpieczenia, 
Ubezpieczyciel dop aci ró nic  do wysoko ci sumy ubezpieczenia. 

8.2. W przypadku szkód cz ciowych: 

8.2.1. Przez szkod  cz ciow  nale y rozumie  uszkodzenie pojazdu w stopniu 
niekwalifikuj cym szkody jako szkod  ca kowit . 

8.2.2. Odszkodowanie b dzie wyp acone w kwocie wynikaj cej z faktury za napraw  
uszkodzonego pojazdu we wskazanym przez Ubezpieczonego warsztacie. 
Odszkodowanie b dzie powi kszone o kwot  uwzgl dniaj  napraw  lub 
wymian  elementów nieuszkodzonych, je eli jest to uzasadnione wzgl dami 
ekonomicznymi lub technologicznymi lub bezpiecze stwa. Ubezpieczaj cy ma 
prawo zastosowa  cz ci oryginalne producenta pojazdu. 

8.2.3. Na wniosek Ubezpieczonego Ubezpieczyciel wyp aci odszkodowanie na 
podstawie kosztorysu naprawy uzgodnionego pomi dzy Ubezpieczycielem, a 
podmiotem dokonuj cym naprawy. 

8.3. W przypadku powstania szkody Ubezpieczyciel nie b dzie potr ca  amortyzacji cz ci (nie 
dotyczy ogumienia, akumulatorów, elementów ciernych uk adu hamulcowego, elementów 
ciernych sprz a, elementów uk adu wydechowego).  

8.4. Ubezpieczyciel nie b dzie stosowa  franszyzy integralnej, redukcyjnej ani udzia u 
asnego w szkodzie. 

8.5. Odszkodowanie b dzie wyp acane w warto ci brutto (z VAT) lub netto (je li 
Ubezpieczony odliczy  podatek VAT) – w cz ci w jakiej podatek VAT nie zosta  
odliczony. W przypadku szkód cz ciowych podstaw  wyp aty odszkodowania b dzie 
wy cznie jeden z nast puj cych dokumentów: orygina  faktury, kserokopia faktury 
po wiadczona za zgodno  z orygina em, refaktura, kosztorys naprawy uzgodniony 
pomi dzy Ubezpieczycielem a podmiotem dokonuj cym naprawy. 

8.6. Ubezpieczyciel nie b dzie pomniejsza  kwoty wyp acanego odszkodowania o warto  
sk adki nale nej. 

9. POSTANOWIENIA DOTYCZ CE SZKÓD POLEGAJ CYCH NA USZKODZENIU SZYB, LUSTEREK 
I O WIETLENIA ZAMONTOWANEGO W POJAZDACH  

9.1. Niniejsze postanowienia dotycz  szkód w szybach, lusterkach i o wietleniu w pojazdach, 
je li warto  szkody nie przekracza 5 000,00 z . Ubezpieczony, w przypadku stwierdzenia 
szkody, obj tej zakresem ubezpieczenia pojazdów l dowych od uszkodze  i kradzie y 
(AC) podejmuje czynno ci likwidacyjne we w asnym zakresie. 

9.2. Ubezpieczony zobowi zany jest dokumentowa  zg aszane szkody dokumentacj  
sporz dzan  oddzielnie dla ka dej szkody. 

9.3. Ubezpieczony zg asza Ubezpieczycielowi wszystkie zlikwidowane w tym trybie szkody, 
przy czym zg oszenie powinno sk ada  si  z nast puj cych dokumentów: 

9.3.1. krótki opis okoliczno ci, w jakich dosz o do uszkodzenia elementów pojazdu; 

9.3.2. kopia faktury za wykonanie naprawy; 

9.3.3. nr rachunku bankowego, na który nale y dokona  zwrotu kosztów wynikaj cych 
z faktury; 

9.4. kserokopia dowodu rejestracyjnego; 
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9.5. dokumentacji fotograficznej uszkodzonego elementu pojazdu. 

10.  POSTANOWIENIA DOTYCZ CE SUMY UZUPE NIAJ CEJ 

10.1. W odniesieniu do wszystkich pojazdów, których wycena nie jest mo liwa w systemie Info 
– Expert lub Audatex i ich wyposa enia standardowego i dodatkowego w zakresie 
autocasco i kradzie y ustanawia si  uzupe niaj  sum  ubezpieczenia. Uzupe niaj ca 
suma ubezpieczenia zostaje ustanowiona na wypadek, gdy warto  rynkowa pojazdu w 
dniu szkody b dzie wy sza ni  suma ubezpieczenia lub gdy wyposa enie nie zostanie 
zg oszone w chwili zg oszenia pojazdu do ubezpieczenia. W opisanej powy ej sytuacji 
Ubezpieczyciel b dzie odpowiada  do warto ci rynkowej pojazdu wraz z wyposa eniem 
standardowym i dodatkowym uzupe niaj c warto  odszkodowania z uzupe niaj cej sumy 
ubezpieczenia i nie b dzie stosowa  zasady proporcji przy wyp acie odszkodowania. 
Uzupe niaj ca suma ubezpieczenia ulega redukcji o kwot  wyp aconego uzupe nienia. 

10.2. Uzupe niaj ca suma ubezpieczenia w odniesieniu do wszystkich ubezpieczonych 
pojazdów, które uleg y szkodzie wynosi 50 000,00 z  w rocznym okresie ubezpieczenia. 

10.3. Warunki okre lone w punktach 10.1 i 10.2 nie maj  zastosowania je eli przez 
przyst pieniem do ubezpieczenia Ubezpieczyciel dokona wyceny pojazdów, których 
wycena nie jest mo liwa w systemie Info-Expert lub Audatax. 

11. WYMAGANE ZABEZPIECZENIA 

11.1. W odniesieniu do pojazdów fabrycznie nowych ustala si  wymóg stosowania zabezpiecze  
przeciwkradzie owych: 

11.1.1. w samochodach osobowych i ci arowych w karoserii pojazdów osobowych 
o warto ci do 20 000,00 z  nie b  wymagane zabezpieczenia 
przeciwkradzie owe, 

11.1.2. w samochodach osobowych i ci arowych w karoserii pojazdów osobowych 
o warto ci od 20 001,00 z  do 100 000,00 z  b dzie wymagane jedno 
zabezpieczenie przeciwkradzie owe mechaniczne lub elektroniczne, 

11.1.3. w samochodach osobowych i ci arowych w karoserii pojazdów osobowych 
o warto ci powy ej 100 001,00 z  b  wymagane dwa niezale ne zabezpieczenia 
przeciwkradzie owe.   

11.2. W odniesieniu do pojazdów posiadanych przez Ubezpieczonego w dniu podpisania umowy 
o wykonanie zamówienia ubezpieczanych dotychczas w zakresie AC/KR/Ass 
Ubezpieczyciel przyjmuje istniej ce zabezpieczenia jako wystarczaj ce. 

12. OBOWI ZKI UBEZPIECZYCIELA 

12.1. Ubezpieczyciel uzna za wystarczaj ce do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i przyj cia 
odpowiedzialno ci za szkod  w zakresie nie mniejszym ni  wynika to z Umowy 
Generalnej Ubezpieczenia nast puj ce informacje:  

12.1.1. marka, 

12.1.2. model, 

12.1.3. rodzaj, 

12.1.4. pojemno  silnika lub adowno , 

12.1.5. rok produkcji, 

12.1.6. numer rejestracyjny a przypadku pojazdów nie podlegaj cych rejestracji numer 
identyfikacyjny pojazdu, 

12.1.7. wyposa enie dodatkowe, 
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12.1.8. numer identyfikacyjny pojazdu – VIN. 

12.2. Ubezpieczycielowi przys uguje prawo dokonania ogl dzin przedmiotu ubezpieczenia przed 
zawarciem umowy ubezpieczenia. W przypadku uznania za konieczne dokonania ogl dzin 
Ubezpieczyciel wykona je na w asny koszt w terminie 3 dni roboczych od daty z enia 
wniosku o ubezpieczenie. Termin i miejsce ogl dzin musz  by  uzgodnione 
z Ubezpieczonym. Je eli Ubezpieczyciel nie dokona ogl dzin we wskazanym terminie, 
tym samym uzna, e ogl dziny nie by y konieczne dla oceny ryzyka. 

12.3. Ubezpieczycielowi przys uguje prawo dokonania ogl dzin przedmiotu ubezpieczenia po 
szkodzie. 

12.4. Na wniosek Ubezpieczonego ogl dziny uszkodzonego pojazdu b  si  odbywa  
w warsztacie naprawczym wskazanym przez Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel dokona 
ogl dzin uszkodzonego pojazdu nie pó niej ni  w terminie 4 dni roboczych od daty 
zg oszenia szkody i w ci gu 3 dni roboczych od terminu ogl dzin przeka e 
Ubezpieczonemu protokó  wyceny szkody umo liwiaj cy podj cie naprawy. 

12.5. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona ogl dzin uszkodzonego pojazdu i/lub nie 
przeka e protoko u wyceny szkody w terminie okre lonym w pkt. 12.4. Ubezpieczaj cy 
zleci dokonanie naprawy, a Ubezpieczyciel pokryje jej koszty na podstawie dokumentów 
okre lonych w pkt. 8.5. 

12.6. Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel podejmie dzia ania w zakresie likwidacji 
szkody i wyp aty odszkodowania tak e w przypadku, gdy roszczenie o odszkodowanie za 
powsta  szkod  mo e by  skierowane do osób trzecich (sprawcy zdarzenia) oraz gdy 
odszkodowanie przys uguje z obowi zkowych umów ubezpieczenia zawartych przez osoby 
trzecie. Szkody takie b  likwidowane z ubezpieczenia pojazdów l dowych od uszkodze  
i kradzie y (AC). 

12.7. O zleceniu naprawy w trybie okre lonym w pkt 12.5. Ubezpieczony powiadomi 
Ubezpieczyciela. 

13. PRAWA I POWINNO CI UBEZPIECZAJ CEGO/UBEZPIECZONEGO 
13.1. Przed udzieleniem ochrony ubezpieczeniowej oraz po powsta ej szkodzie na danie 

Ubezpieczyciela Ubezpieczony udost pni pojazd przedstawicielowi Ubezpieczyciela w 
celu dokonania ogl dzin pojazdu w ustalonym miejscu i terminie. 

13.2. Ubezpieczaj cy poda aktualne informacje o posiadanych pojazdach tj.: 

13.2.1. marka; 
13.2.2. model; 
13.2.3. kategoria (zgodnie z pkt. 1.6.); 
13.2.4. pojemno  silnika lub adowno ; 
13.2.5. rok produkcji; 
13.2.6. numer rejestracyjny a przypadku pojazdów niepodlegaj cych rejestracji numer 

identyfikacyjny pojazdu; 
13.2.7. numer VIN lub w przypadku pojazdów nieposiadaj cych numeru VIN inny numer 

identyfikuj cy dany pojazd. 

13.3. W przypadku nabycia fabrycznie nowego pojazdu Ubezpieczony zobowi zany jest 
w terminie 3 dni roboczych od daty zakupu, jednak nie pó niej ni  w dniu rejestracji 
pojazdu dostarczy  Ubezpieczycielowi: 

13.3.1. kserokopi  faktury zakupu; 

13.3.2. kserokopi  dowodu rejestracyjnego pojazdu z widocznym numerem 
rejestracyjnym mark , modelem, pojemno ci  silnika. 
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13.4. W przypadku nabycia/przej cia u ywanego pojazdu Ubezpieczony powinien dostarczy  
Ubezpieczycielowi dokumenty wymagane do zawarcia ubezpieczenia w ci gu 3 dni 
roboczych od daty zakupu/przej cia. 

13.5. Ubezpieczony b dzie informowa  Ubezpieczyciela o istotnej zmianie okoliczno ci, maj cej 
wp yw na ocen  ryzyka. Za istotne zmiany okoliczno ci maj ce wp yw na ocen  ryzyka 
uwa a si  jedynie:  

13.5.1. sprzeda  lub likwidacj  pojazdu; 

13.5.2. zmiany organizacyjne Ubezpieczonego maj ce wp yw na zmian  ryzyka. 

13.6. Ubezpieczony u yje dost pnych mu rodków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia 
oraz zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 

13.7. Ubezpieczony powiadomi Ubezpieczyciela o wypadku i dostarczy posiadane dokumenty 
dotycz ce okoliczno ci zdarzenia i rozmiarów szkody. 

13.8. Ubezpieczony wyka e, e w chwili szkody wyposa enie dodatkowe niezg oszone do 
ubezpieczenia znajdowa o si  w lub na poje dzie. 

13.9. W sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie, e szkoda jest wynikiem pope nionego 
przest pstwa, Ubezpieczony niezw ocznie powiadomi policj . 

13.10. Ubezpieczony udost pni Ubezpieczycielowi uszkodzony przedmiot w celu wykonania 
ogl dzin.  

13.11. Ubezpieczonemu przys uguje prawo do wykonania naprawy przedmiotu ubezpieczenia 
w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona ogl dzin uszkodzonego pojazdu i/lub nie 
przeka e protoko u wyceny szkody w terminie okre lonym w pkt. 12.4. 

13.12. Ubezpieczonemu przys uguje prawo skorzystania z dowolnie wybranego us ugodawcy 
w zakresie Assistance w celu wykonania us ugi okre lonej w pkt. 5.1. je eli 
Ubezpieczyciel nie wykona us ugi okre lonej w pkt. 5.1. w czasie nie d szym ni  2 
godziny od chwili przyj cia zg oszenia. Ubezpieczonemu przys uguje zwrot poniesionych 
kosztów na podstawie przed onej faktury. 

13.13. Ubezpieczyciel nie b dzie uzale nia  wyp aty odszkodowania od otrzymania decyzji 
o umorzeniu post powania przez prokuratur , o ile post powanie nie toczy si  przeciwko 
reprezentantowi Ubezpieczaj cego 

14. WYRÓWNANIE OKRESÓW UBEZPIECZENIA 

14.1. Dla ubezpieczenia pojazdów od uszkodze  i kradzie y (AC) w odniesieniu do pojazdów 
zakupionych lub przej tych w trakcie trwania Umowy Generalnej Ubezpieczenia, zostanie 
zawarta umowa krótkoterminowa z okresem odpowiedzialno ci do ko ca rocznego okresu 
ubezpieczenia tj. do 2 kwietnia. 

14.1.1. Ubezpieczaj cy op aci nale  sk adk  jednorazowo w terminie p atno ci 
najbli szej raty sk adki. 

14.1.2. Nale na sk adka b dzie naliczona zgodnie z zasad  pro rata temporis 

Tabela nr 3.  Pojazdy ubezpieczane w ramach ubezpieczenia pojazdów l dowych od 
uszkodze  i kradzie y (AC) 

L.p. Rodzaj pojazdu Ilo  Suma ubezpieczenia 
1 Osobowe 1 19 400,00 z  
2 Ci arowe o DMC do 3,5 t 2 85 100,00 z  
3 Ci arowe o DMC pow. 3,5 t 1 745 000,00 z  
4 Przyczepy 2 9 353,70 z  
5 Ci gniki rolnicze, koparki, koparko – 2 657 145,40 z  
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adowarki, wolnobie ne 
6 Samochody specjalne  1 263 169,00 
 
Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych „Maxima Fides” Sp. z o.o., informuje, e niniejsza „Umowa Generalna Ubezpieczenia” 
stanowi utwór w my l ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1231 
ze zm.). Autorskie prawa maj tkowe do niniejszego Umowy przys uguj  Spó ce Biuro Brokerów Ubezpieczeniowych 
„Maxima Fides” Sp. z o.o., która ma prawo dysponowania nimi na wszelkich polach eksploatacji. Wszelkie kopiowanie, 
dystrybucja b  modyfikacja materia ów obj tych niniejsz  Umow , w wersji elektronicznej, w postaci drukowanych 
materia ów, b  w jakiejkolwiek innej formie, a tak e u ycie przedmiotowej Umowy w ca ci lub jakiejkolwiek jej cz ci 
w innym celu, ni  zosta a ona przekazana, bez uprzedniej wyra nej pisemnej zgody Biura Brokerów Ubezpieczeniowych 
„Maxima Fides” Sp. z o.o. jest surowo zabronione. 

 

 
 

 

ÓWNE ZA ENIA PROCEDURY OBS UGI UMOWY GENERALNEJ 
UBEZPIECZENIA – DOTYCZY CZ CI 1 i 2  

 
 

ówne za enia procedury likwidacji szkód  
 
1. ówne za enia Procedury Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia b  podstaw  

do opracowania Procedur Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia, formularzy 
zg oszenia szkód i innych druków dostosowanych do specyfiki dzia alno ci 
Ubezpieczonego. 

2. Za enia ogólne: 
2.1. Wszelka korespondencja dotycz ca likwidacji szkód b dzie odbywa a si  zawsze za 

po rednictwem Brokera. Korespondencja dotycz ca likwidacji szkód pomi dzy 
Ubezpieczycielem a Brokerem b dzie si  odbywa a wy cznie drog  elektroniczn . 

2.2. Zg oszenie szkody za po rednictwem poczty elektronicznej b dzie uznane przez 
Ubezpieczyciela za spe nienie obowi zku zg oszenia szkody przez Ubezpieczonego. 

2.3. Ubezpieczyciel przeka e Brokerowi dane teleadresowe osób oraz jednostek 
zwi zanych z procesem likwidacji szkód. 

2.4. Broker przeka e Ubezpieczycielowi dane teleadresowe osób zwi zanych z procesem 
likwidacji szkód. 

2.5. Za dane teleadresowe uwa a si : adres jednostki, imi  i nazwisko wyznaczonych 
osób, nr telefonów, adresy e-mail. 

2.6. W procesie likwidacji szkód strony zobowi zane s  do: 
2.6.1. nadania numeru w asnego szkody przez Ubezpieczaj cego; 
2.6.2. nadania numeru w asnego szkody przez Brokera; 
2.6.3. nadania numeru w asnego szkody przez Ubezpieczyciela. 

2.7. W korespondencji strony zobowi zane s  do pos ugiwania si  przynajmniej 
numerami szkód okre lonymi w punkcie 2.6.3. 

3. Za enia Procedury okre laj  dzia ania stron w zakresie likwidacji nast puj cych 
rodzajów szkód: 
3.1. szkody w mieniu Ubezpieczonego; 
3.2. szkody z tytu u odpowiedzialno ci cywilnej Ubezpieczonego; 
3.3. szkody powsta e w pojazdach nale cych do Ubezpieczonego – Autocasco, NNW, 

Assistance. 
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4. Za enia dotycz ce post powania w przypadku wyst pienia szkody. 
4.1. Szkody w mieniu Ubezpieczonego: 

4.1.1. Ubezpieczony zg asza powsta e szkody do Brokera, który nadaje w asny numer 
szkody w systemie administrowania szkodami i przesy a zg oszenie do 
Ubezpieczyciela. 

4.1.2. Ubezpieczyciel nadaje numer w asny szkody i przesy a go do Brokera wraz z 
danymi likwidatora szkody zgodnie z pkt. 2.4 oraz wykazem dokumentów 
niezb dnych do zako czenia likwidacji szkody. 

4.1.3. Do zlikwidowania szkody przez Ubezpieczyciela konieczne jest dostarczenie 
nast puj cej dokumentacji: 
a) dokumentacja fotograficzna miejsca szkody oraz uszkodzonego mienia; 
b) opis uszkodze , szacunkowa warto  szkody, wskazanie miejsca szkody 

oraz podanie daty i przypuszczalnej przyczyny zdarzenia; 
c) jeden z nast puj cych dokumentów: orygina  faktury, kserokopia faktury 

po wiadczona za zgodno  z orygina em, refaktura, kosztorys naprawy 
sporz dzony przez Ubezpieczonego oraz na wniosek Ubezpieczonego 
kosztorys sporz dzony przez Ubezpieczyciela; 

d) w przypadku gdy w sprawie wszcz to dochodzenie, b  post powanie 
dowe, wynik dochodzenia lub wyrok s dowy do sprawy. 

4.1.4. Broker informuje Ubezpieczonego o numerze w asnym szkody, numerze 
szkody nadanym przez Ubezpieczyciela oraz informuje o dokumentach 
niezb dnych do likwidacji szkody. 

4.1.5. Ubezpieczyciel wykonuje ogl dziny uszkodzonego mienia (z wyj tkiem 
przypadków rezygnacji z ogl dzin zgodnie z decyzj  Ubezpieczyciela lub 
przypadków opisanych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia) w terminie 
okre lonym w Umowie Genralnej Ubezpieczenia. 

4.1.6. Po wykonaniu ogl dzin Ubezpieczyciel w terminie okre lonym w Umowie 
Genralnej Ubezpieczenia przeka e Ubezpieczonemu protokó  ogl dzin i wykaz 
dokumentów niezb dnych do zako czenia likwidacji szkody. Powy szy termin 
nie dotyczy szkód ca kowitych. 

4.1.7. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona ogl dzin w okre lonym 
terminie, Ubezpieczony zleci dokonanie naprawy, a Ubezpieczyciel pokryje jej 
koszty, zgodnie z przedstawionymi fakturami lub kosztorysem naprawy. 

4.1.8. Powstanie szkody w mieniu maj cym kluczowe znaczenie dla dzia alno ci 
Ubezpieczonego, uprawnia Ubezpieczonego, po uprzednim poinformowaniu 
Ubezpieczyciela, do przyst pienia niezw ocznie do naprawy i usuni cia 
skutków szkody bez oczekiwania na ogl dziny ze strony Ubezpieczyciela. 

4.2. Szkody z tytu u ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej Ubezpieczonego 
4.2.1. Roszczenie poszkodowanego zg oszone do Ubezpieczonego – Ubezpieczony 

przesy a zg oszenie do Brokera, Broker przekazuje zg oszenie 
Ubezpieczycielowi. 

4.2.2. Roszczenie poszkodowanego zg oszone do Ubezpieczyciela – Ubezpieczyciel 
przesy a do Brokera kopi  zg oszenia wraz z numerem szkody Ubezpieczyciela 
– Broker przekazuje kopi  zg oszenia wraz z numerem Ubezpieczyciela i 
numerem w asnym szkody do Ubezpieczonego. 

4.2.3. Roszczenie poszkodowanego zg oszone do Brokera – Broker przesy a kopi  
zg oszenia wraz z numerem w asnym szkody do Ubezpieczonego oraz do 
Ubezpieczyciela. 



Oznaczenie sprawy: U/PN/1/2020/S 
 

str. 94 
 

 
 

4.2.4. Ubezpieczyciel potwierdza Brokerowi w odniesieniu do ka dej zg oszonej 
szkody przyj cie jej zg oszenia oraz przesy a do Brokera wykaz dokumentów 

cych w posiadaniu Ubezpieczonego  niezb dnych do zako czenia 
likwidacji szkody. 

4.2.5. Ubezpieczyciel dokonuje ostatecznej weryfikacji dokumentów szkodowych i 
zajmuje stanowisko w sprawie szkody. 

4.3. Szkody w pojazdach Ubezpieczonego 
4.3.1. Ubezpieczony zg asza powsta e szkody do Brokera, który nadaje w asny numer 

szkody w systemie administrowania szkodami i przesy a zg oszenie do 
Ubezpieczyciela. 

4.3.2. Ubezpieczyciel nadaje numer w asny szkody i przesy a go do Brokera wraz z 
danymi likwidatora szkody zgodnie z pkt. 2.4 oraz wykazem dokumentów 
niezb dnych do zako czenia likwidacji szkody. 

4.3.3. Do zlikwidowania szkody przez Ubezpieczyciela konieczne jest dostarczenie 
nast puj cej dokumentacji: 
a) dokumentacja fotograficzna miejsca szkody oraz uszkodzonego pojazdu 

nale cego do Ubezpieczonego z widocznym nr rejestracyjnym pojazdu; 
b) opis uszkodze , wskazanie miejsca szkody oraz podanie daty i przyczyny 

zdarzenia; 
c) jeden z nast puj cych dokumentów: orygina  faktury, kserokopia faktury 

po wiadczona za zgodno  z orygina em, refaktura, kosztorys naprawy 
uzgodniony pomi dzy Ubezpieczycielem a podmiotem dokonuj cym 
naprawy 

4.3.4. Broker informuje Ubezpieczonego o numerze w asnym szkody, numerze 
szkody nadanym przez Ubezpieczyciela oraz informuje o dokumentach 
niezb dnych do likwidacji szkody. 

4.3.5. Ubezpieczyciel wykonuje ogl dziny uszkodzonego pojazdu (z wyj tkiem 
przypadków rezygnacji z ogl dzin zgodnie z decyzj  Ubezpieczyciela lub 
przypadków opisanych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia) w terminie 
okre lonym w Umowie Genralnej Ubezpieczenia. 

4.3.6. Po wykonaniu ogl dzin Ubezpieczyciel w terminie okre lonym w Umowie 
Genralnej Ubezpieczenia przeka e Ubezpieczonemu protokó  ogl dzin i wykaz 
dokumentów niezb dnych do zako czenia likwidacji szkody. Powy szy termin 
nie dotyczy szkód ca kowitych. 

4.3.7. W przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona ogl dzin w okre lonym 
terminie, Ubezpieczony zleci dokonanie naprawy, a Ubezpieczyciel pokryje jej 
koszty, zgodnie z przedstawionymi fakturami lub kosztorysem naprawy. 

5. Za enia dotycz ce sprawozdawczo ci w zakresie szkód. 
Ubezpieczyciel na wniosek brokera w terminie 7 dni przedstawia sprawozdanie z realizacji 
umowy w zakresie likwidacji szkód zawieraj ce co najmniej nast puj ce informacje: 

5.1. Szkody w mieniu: 
5.1.1. liczba zg oszonych szkód; 
5.1.2. wysoko  rezerw na szkody w ramach poszczególnych limitów; 
5.1.3. wysoko  i liczba wyp aconych odszkodowa ; 
5.1.4. liczba i wykaz szkód zamkni tych odmow ; 
5.1.5. liczba spraw w toku; 
5.1.6. liczba szkód w ramach poszczególnych limitów i poziom ich wyczerpania. 

5.2. Szkody w pojazdach: 
5.2.1. liczba zg oszonych szkód; 
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5.2.2. wysoko  rezerw na szkody; 
5.2.3. wysoko  i liczba wyp aconych odszkodowa ; 
5.2.4. liczba i wykaz szkód zamkni tych odmow ; 
5.2.5. liczba spraw w toku; 

5.3. Szkody z ubezpieczenia Odpowiedzialno ci Cywilnej:  
5.3.1. liczba zarejestrowanych szkód w podziale na szkody na osobie, w mieniu  
5.3.2. i maj tkowe; 
5.3.3. wykaz spraw skierowanych na drog  s dow ,  
5.3.4. wysoko  i liczba wyp aconych odszkodowa  podziale na szkody na osobie, w 

mieniu i maj tkowe; 
5.3.5. wysoko  rezerw na szkody zg oszone w podziale na szkody na osobie, w 

mieniu i maj tkowe w ramach poszczególnych limitów; 
5.3.6. wysoko  rezerw na renty i rezerwy s dowe uj te sumarycznie oraz 

jednostkowo w odniesieniu do poszczególnych szkód; 
5.3.7. liczba szkód zamkni tych odmow ; 
5.3.8. liczba spraw w toku; 
5.3.9. liczba szkód w ramach poszczególnych limitów i poziom ich wyczerpania. 

6. Post powanie s dowe. 
6.1. W przypadku, gdy pozew zostanie wniesiony bezpo rednio do Ubezpieczyciela, 

Ubezpieczyciel winien jest niezw ocznie powiadomi  o powy szym fakcie 
Ubezpieczonego za po rednictwem brokera przekazuj c skan pozwu. 

 
Procedury wraz ze wzorami druków zg oszenia szkód, które b  mia y zastosowanie przy 
realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych sekcji umowy 
ubezpieczenia zostan  uszczegó owione przez strony w terminie 30 dni od daty podpisania 
Umowy. Ubezpieczyciel b dzie realizowa  Procedury Realizacji Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia ustalone z uwzgl dnieniem zasad post powania okre lonych w  G ównych 
Za eniach Procedury Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia, które b  postaw  do 
opracowania Procedur Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia 
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Za cznik nr 1 C - Dane dotycz ce oceny ryzyka 

 
Wykaz budynków do ubezpieczenia  

Lp. Nazwa OT 
WODKAN 

Warto  (z ) 

 Inwentarzowa 
WODKAN  

 Odtworzeniowa 
wycena 

ubezpieczyciela  

 Operat 
szacunkowy 

2011  
  

1 BUDYNEK STUDNI NR 4 
UL. CIOSNOWSKA 76 00041/2003               26 877,30        

2 BUDYNEK STUDNI NR 5 
UL. CIOSNOWSKA 90 00042/2003               27 894,67        

3 
BUDYNEK G ÓWNY 
Z POMPOWNI  
UL. CIOSNOWSKA 63/65 

00043/2003         2 143 239,09      

4 
BUDYNEK STACJI 
ELEKTROENERGETYCZNEJ 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 

00044/2003                71 211,00    

5 BUDYNEK CHLOROWNI 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 00046/2003             315 646,53        

6 
BUDYNEK AGREGATORÓW 
PR DOTWÓRCZYCH 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 

00047/2003            174 430,84      

7 BUDYNEK STUDNI NR I 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 00048/2003               14 490,09        

8 
BUDYNEK STUDNI NR II/ IIA 
(2/2A) 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 

00049/2003               17 053,37        

9 
BUDYNEK STUDNI NR III / III B 
(3/3B) 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 

00050/2003               20 663,60        

10 
BUDYNEK KOMORY ZASUW 
STARYCH ZBIORNIKÓW 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 

00051/2003               74 874,22        

11 
BUDYNEK STACJI 
TRANSFORMATOROWEJ 
NR 92 UL. CIOSNOWSKA 63/65 

00052/2003            174 430,84      

12 
BUDYNEK STACJI 
TRANSFORMATOROWEJ 
NR 260  UL. CIOSNOWSKA 90 

00053/2003              81 170,79      

13 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ NR 2 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 00054/2003       

14 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ NR 1 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 00056/2003           2 879 338,00    

15 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 00055/2003              719 834,00    

16 BUDYNEK PORTIERNI 
UL. CIOSNOWSKA 63/65 00057/2003              23 697,85      

17 
POMPOWNIA CIEKÓW 
PRZEMYS OWYCH 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00058/2003              146 656,00    

18 

POMPOWNIA OSADU 
WST PNEGO CIEKÓW 
PRZEMYS OWYCH 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00059/2003               65 971,96        

19 BUDYNEK ROZDZIELNI 00060/2003               88 250,64        
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I TRANSFORMATOWNI 
UL. UKASI SKIEGO 26 

20 
BUDYNEK ROZDZIELNI 
I TRANSFORMATOWNI 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00061/2003             306 045,00        

21 
PIASKOWNIK - BUDYNEK 
SPR AREK 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00062/2003             299 661,44        

22 POMPOWNIA CIEKÓW 
UL. UKASI SKIEGO 26 00063/2003             138 976,72        

23 
POMPOWNIA CIEKÓW 
ZAWRACANYCH 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00064/2003               91 390,07        

24 

POMPOWNIA OSADU  
WST PNEGO CIEKÓW 
MIEJSKICH 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00065/2003             147 173,58        

25 
BUDYNEK ODWODNIENIA 
OSADÓW 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00066/2003         1 190 145,31      

26 BUDYNEK POMPOWNI 
UL. UKASI SKIEGO 26 00067/2003             641 793,70        

27 BUDYNEK STACJI FILTRÓW 
UL. UKASI SKIEGO 26 00068/2003             799 356,70        

28 BUDYNEK CHEMICZNY 
UL. UKASI SKIEGO 26 00069/2003             640 224,78        

29 HALA DMUCHAW 
UL. UKASI SKIEGO 26 00070/2003            618 289,04      

30 
PRZEPOMPOWNIA OSADU 
N-98 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00071/2003               12 058,59        

31 POMPOWNIA OSADU 
UL. UKASI SKIEGO 26 00072/2003               91 718,13        

32 BUDYNEK STEROWNI 
UL. ALEKSANDROWSKA 84 00073/2003                  8 322,03        

33 
BUDYNEK ROZDZIELNI 
I TRANSFORMATOWNII 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00074/2003             165 919,15        

34 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO 
SOCJALNY 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00075/2003         1 489 213,97      

35 WIATA MYJNI 
UL. MIROSZEWSKA 3 00076/2003             124 350,09        

36 WIATA NAD ZLEWNI  
UL. MIROSZEWSKA 3 00077/2003             146 330,68        

37 BUDYNEK PORTIERNI 
UL. MIROSZEWSKA 3 00078/2003               41 034,74        

38 
BUDYNEK MAGAZYNOWY - 
KONTENER 
UL. MIROSZEWSKA 3 

00079/2003                  8 442,79        

39 
BUDYNEK KRAT Z 
POMPOWNI CIEKÓW 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00080/2003             578 246,61        

40 BUDYNEK PORTIERNI MO  
UL. UKASI SKIEGO 26 00081/2003               60 163,89        

41 
BUDYNEK POMIAROWY 
OB. 2.1 
UL. UKASI SKIEGO 26 

00082/2003                  1 915,75        
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42 
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO 
SOCJALNY - ZUO 
UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 

03999/2003            633 388,98      

43 
MAGAZYN SMARÓW I 
OLEJÓW - ZUO 
UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 

04003/2003             100 558,79        

44 
WIATA NA ODPADY 
PROBLEMOWE - ZUO 
UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 

04004/2003             102 235,20        

45 
WIATA NA SUROWCE 
WTÓRNE - ZUO 
UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 

04006/2003             306 468,60        

46 BYDYNEK AGREGATORNI ZUO 
UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 04007/2003               64 552,54        

47 WYMIENNIKOWNIA   ZUO 
UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 04008/2003               25 712,02        

48 BUDYNEK STUDNI NR 6 
UL. BORUTY 4 04466/2009               56 497,82        

49 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 
UL. A. STRUGA 45 A 04634/2009          2 923 376,34        

50 
BUDYNEK MAGAZYNOWY - 
WIATA 
UL. UKASI SKIEGO 26 

09314/2012               67 749,71        

51 
BUDYNEK GARA OWO -  
MAGAZYNOWY 
UL. A. STRUGA 45, UL. BORUTY 1 

09316/2012             805 183,95        

52 
BUDYNEK GARA OWO -  
MAGAZYNOWO - SOCJALNY 
UL. A. STRUGA 45, UL. BORUTY 1 

15449/2018 1 336 278,11     

 
Wykaz budowli  do ubezpieczenia  

Lp. Nazwa  OT 
WODKAN 

Warto  (z ) 
 Inwentarzowa 

WODKAN  
Operat szacunkowy 

2011 
Teren Stacji Uzdatniania Wody, ul.Ciosnowska nr 63/65 

1 
OGRODZENIE Z PREFABRYKOWANYCH 
ELEMENTÓW ELBETOWYCH 00123/2003             180 188,00    

BRAMA Z FURTK                2 226,00    

2 PRZY CZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ 
00096/2003 

              36 683,00    00102/2003 
00095/2003 

3 WJAZD-BETON+CHODNIK 
00116/2003 

            149 943,00    00117/2003 
00118/2003 

4 SIE  WODOCI GOWA 

00100/2003               175 397,30     

  00099/2003                 66 432,14     
00098/2003               224 596,37     
00101/2003                   3 766,47     

5 PRZY CZE WODY                 69 027,00    

6 PRZY CZE PR DU -GÓR  (WARKOCZ) 
(linia kablowa zewn trzna) 00113/2003                   7 800,00       

7 PRZY CZE KABLOWE 
00111/2003                 14 948,38     

  00085/2003                   7 203,98     
00087/2003                 11 819,56     

8 STUDNIA G BINOWA  NR 4 (SIV) UL. 
CIOSNOWSKA 76 00104/2003                 49 927,93       
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9 STUDNIA G BINOWA NR 5 (SV) UL. 
CIOSNOWSKA 90 00105/2003                 49 927,93       

10 STUDNIA G BINOWA S I 00106/2003             325 984,00    
11 STUDNIA G BINOWA S II A 00108/2003             317 067,00    
12 STUDNIA G BINOWA S 2 d 00107/2003             130 016,00    
13 STUDNIA G BINOWA S 3 c bis 00110/2003             115 479,00    
14 STUDNIA G BINOWA S 1 e 04961/2011             174 202,00    
15 STUDNIA G BINOWA S 3 d 04962/2011             174 202,00    
16 INSTALACJA NAPOWIETRZANIA 04964/2011                 21 693,00       
17 STUDNIA G BINOWA S III B 04963/2011             447 186,00    
18 INSTALACJA DWUTLENKU CHLORU 04968/2011               377 981,88       

19 PRZY CZE KANALIZACJI SANITARNEJ DO 
BUDYNKU CHLOROWNI 04972/2011                 86 882,05       

20 PRZY CZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO 
BUDYNKU CHLOROWNI 04973/2011                   3 620,09       

21 ODSTOJNIK WÓD POP UCZNYCH NR 1 04978/2011               300 350,60       22 ODSTOJNIK WÓD POP UCZNYCH NR 2 04979/2011               300 350,60     
23 RUROCI G T OCZNY PE 110 04980/2011                 26 021,18       
24 RUROCI G T OCZNY PE 160 04981/2011                 11 466,22       
25 RUROCI G T OCZNY PE 200 04982/2011                   5 810,83       

26 RUROCI G WODOCI GOWY - UJ CIE 
WODY (NOWE) 01104/2003                 20 222,46       

27 KANALIZACJA TELETECHNICZNA 04957/2011               113 472,23       
28 LINIA WIAT OWODOWA 04958/2011                 28 690,70       

Teren Oczyszczalni cieków, ul. ukasi skiego nr 26 

1 ZBIORNIK NEUTRALIZACJI WST PNEJ 
CIEKÓW PRZEMYS OWYCH 00136/2003             271 094,00    

2 PIASKOWNIK CIEKÓW PRZEMYS OWYCH 00137/2003               322 520,29      
3 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00138/2003               16 513,00    

4 OSADNIK WST PNY CIEKÓW 
PRZEMYS OWYCH 00139/2003             420 301,00    

5 ZBIORNIK KO COWEGO NAPOWIETRZANIA 00140/2003               293 696,03      
6 POMPOWNIA DRENA OWA 00141/2003               18 105,00    
7 OSADNIK WTÓRNY 00142/2003               405 291,17      
8 OSADNIK WTÓRNY 00143/2003           1 097 953,10      
9 ZBIORNIK REAKCJI I FLOKULACJI 00144/2003               517 614,72      
10 ROZDZIELACZ SCIEKÓW NA OWS 00145/2003               236 785,81      

11 OSADNIK WST PNY CIEKÓW MIEJSKICH NR 
1 00146/2003               226 957,90      

12 ROZDZIELACZ CIEKÓWNA OWT 00147/2003               380 370,94      
13 REAKTOR BIOLOGICZNY 00148/2003           3 188 887,19      
14 RUROCI G RECYRKULACJI WEWN TRZNEJ 00149/2003               445 760,55      
15 DROGI I CHODNIKI NA TERENIE 00253/2003           2 023 621,82      
16 OGRODZENIE TERENU 00257/2003               373 395,75      
17 WODOCI G TECHNOLOGICZNY 00150/2003               269 621,27      
18 SIE  TELEFONICZNA 00151/2003                 29 924,86      
19 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00152/2003                   9 674,54      

20 RUROCI G TECHNOLOGICZNY STALOWY Z 
ESTAKAD  00153/2003               39 916,00    

21 ROZDZIELACZ CIEKÓW NA BIOLOGI  00154/2003               286 105,81      

22 ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY NEUTRALIZACJI 
WTÓRNEJ 00155/2003               108 581,43      

23 LINIA O WIETLENIOWA TERENU 00156/2003                 78 851,95      
24 LATARNIE O WIETLENIOWE 00254/2003               135 135,63      

25 LINIA KABLOWA NN 
WEWN TRZZAK ADOWA 00157/2003               551 830,42      

26 RUROCI G SPR ONEGO POWIETRZA 00158/2003               34 329,00    
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27 RUROCI G SPR ONEGO POWIETRZA 00159/2003                 24 578,70      
28 INSTALACJA DAWKOWANIA REAGENTÓW 00160/2003                   2 130,27      

29 REAKTOR BIOLOGICZNY ZINTEGROWANY 
BARDENPHO 00161/2003           1 807 808,42      

30 RUROCI G RECYRKULACJI WEWN TRZNEJ 00162/2003               209 549,06      
31 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 04551/2009             370 540,00    
32 SIE  WODOCI GOWA 00163/2003                   5 962,09      
33 KOMORA SPUSTOWA 00164/2003                   8 186,81      
34 LINIA ENERGETYCZNA 00165/2003               138 967,79      
35 LINIA ENERGETYCZNA 00166/2003               212 869,34      
36 LINIA ENERGETYCZNA 00126/2003                 73 950,26      

37 RUROCI G T OCZNY CIEKÓW MIEJSKICH 
NA LAGUNY 00169/2003             351 783,00    

38 RUROCI G HOBAS W REJONIE OWT 00170/2003          2 911 339,00    

39 ZBIORNIK PO REDNI OSADU NR II W REJONIE 
OWT 00171/2003                 65 795,55      

40 ZBIORNIK PO REDNI OSADU II   
(ZAG SZCZACZ OSADU) 00172/2003                 64 475,91      

41 ZBIORNIK PROSTOK TNY PO REDNI OSADU 
(ZAG SZCZACZ OSADU) 00173/2003               173 397,11      

42 LINIA ENERGETYCZNA SN 00180/2003                 65 532,39      
43 LINIA ENERGETYCZNA SN 00181/2003                 46 318,86      
44 KOMORA POMIAROWA KP-1 00185/2003                 13 746,29      
45 KOMORA POMIAROWA KP-2 00186/2003                   7 795,75      
46 KOMORA POMIAROWA KP-6 00187/2003                 11 205,46      
47 KOMORA PRZEP YWOWA K-100 00188/2003                 49 334,00      
48 KOMORA WYLOTOWA 00189/2003                 22 734,27      
49 KOMORA PO CZENIOWA K-1069 00190/2003                   7 586,86      
50 KOMORA ZASUW 00191/2003                   9 918,18      
51 KOMORA PO CZENIOWA K-200 00192/2003                 11 382,36      
52 KOMORA PO CZENIOWA K-201 00194/2003                 19 375,41      
53 KOMORA PO CZENIOWA K-202 00195/2003                 88 421,03      
54 KOMORA PO CZENIOWA K-11 00196/2003               104 466,62      
55 KOMORA PO CZENIOWA K-11.1 00197/2003                   8 562,98      
56 KOMORA PO CZENIOWA K-1028 00198/2003                 14 740,48      
57 KOMORA PO CZENIOWA K-1 00199/2003                 15 198,87      
58 KOMORA PO CZENIOWA K-2 00200/2003                 25 562,94      
59 KOMORA PO CZENIOWA K-3 00201/2003                 16 339,42      
60 KOMORA PO CZENIOWA K-4 00202/2003                 10 705,80      
61 KOMORA PO ACZENIOWA K-5 00203/2003                   9 862,72      
62 KOMORA PO ACZENIOWA K-6 00204/2003                 23 689,87      
63 KOMORA PO CZENIOWA K-8 00205/2003                 15 036,03      
64 KOMORA PO CZENIOWA K-9 00206/2003                   5 374,86      
65 KOMORA PO CZENIOWA K-10 00207/2003                   4 893,49      
66 KOMORA PO CZENIOWA K-11 00208/2003                 10 063,69      
67 KOMORA PO CZENIOWA K-12 00209/2003                   5 132,07      
68 KOMORA PO CZENIOWA K-13 00210/2003                 19 124,38      
69 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00211/2003               11 601,00    
70 RUROCI G SPR ONEGO POWIETRZA 04569/2009             172 161,00    
71 POMPOWNIA PULPY PIASKOWEJ 00212/2003                 29 597,73      
72 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00213/2003               59 449,00    
73 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00214/2003               83 744,00    

75 RUROCI G ODWODNIENIA 
EKSPLOATACYJNEGO 04600/2009             230 306,00    

76 STUDNIA DEPRESYJNA S-5 00215/2003                   3 442,14      
77 STUDNIA DEPRESYJNA R-3 00216/2003                   3 442,14      
78 STUDNIA DEPRESYJNA S-8 00217/2003                   3 442,14      
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79 STUDNIA DEPRESYJNA S-10 00218/2003                   3 442,14      
80 STUDNIA DEPRESYJNA S-2 00219/2003                   3 442,14      
81 STUDNIA DEPRESYJNA R-2 00220/2003                   3 442,14      
82 STUDNIA DEPRESYJNA S-4 00221/2003                   3 442,14      
83 STUDNIA DEPRESYJNA S-24 00222/2003                   3 442,14      
84 STUDNIA DEPRESYJNA S-25 00223/2003                   3 442,14      
85 STUDNIA DEPRESYJNA S-27 02124/2003                   3 442,14      
86 STUDNIA DEPRESYJNA S-30 00225/2003                   3 442,14      
87 STUDNIA DEPRESYJNA S-31 00226/2003                   3 442,14      
88 STUDNIA DEPRESYJNA S-33 00227/2003                   3 442,14      
90 STUDNIA DEPRESYJNA S-34 00228/2003                   3 442,14      
91 STUDNIA DEPRESYJNA S-36 00229/2003                   3 442,14      
92 STUDNIA DEPRESYJNA S-37 00230/2003                   3 442,14      
93 STUDNIA DEPRESYJNA S-39 00231/2003                   3 442,14      
94 STUDNIA DEPRESYJNA S-28A 00232/2003                   3 442,14      
95 LINIA ZASILAJ CA ROZDZIELNI  00233/2003                 36 744,00     
97 KANA  SANITARNY 00234/2003                 69 765,25      

98 ZBIORNIK POMPOWNIA CIEKÓW 
OCZYSZCZONYCH 00235/2003               275 358,67      

99 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00236/2003             144 551,00    

100 ZBIORNIK POMPOWNIA CIEKÓW 
OCZYSZCZONYCH 00237/2003               275 358,67      

101 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00238/2003             144 551,00    

102 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. 
Aleksandrowska) 00239/2003               130 089,35      

103 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00240/2003               38 638,00    
104 DROGI I PLACE 00255/2003                 31 637,09      
105 OGRODZENIE TERENU 00258/2003                   9 947,26      
106 LINIA ENERGETYCZNA 00241/2003                 26 650,85      
107 SIE  RUROCI GÓW TECHNOLOGICZNYCH 04617/2009                 27 681,79      
108 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00242/2003               187 134,23      
109 KANA  GRAWITACYJNY PIASKOWA 09280/2012               418 909,39      
110 KANA  GRAWITACYJNY ÓDZKA 09281/2012               300 863,82      

111 KANA  GRAWITACYJNY 
KONSTANTYNOWSKA 09283/2012               322 156,72      

112 KANA  GRAWITACYJNY 
KONSTANTYNOWSKA 09284/2012           1 651 622,09      

113 KANA  GRAWITACYJNY MIROSZEWSKA 09285/2012           2 285 045,26      
114 KOLEKTOR SANITARNY 00245/2003               927 337,74      
115 PRZEWODY CIEKÓW 00246/2003               67 005,00    
116 PRZEWODY KANALIZACYJNE 00247/2003               15 968,00    
117 PRZEWODY KANALIZACYJNE 04623/2009             208 247,00    
118 WYLOT DO BZURY 00250/2003               208 031,03      
119 PRZEWODY SPR ONEGO POWIETRZA 04624/2009          1 238 263,00    
120 PRZEWODY CHEMIKALIÓW 00248/2003               11 756,00    
121 KANA  SANITARNY 00249/2003               285 864,03      
122 PRZEWODY CIEKÓW I POP UCZYN 04625/2009             472 117,00    
123 PRZEWODY CIEKÓW 04626/2009                   2 383,41      
124 AGREGAT MYJ CY 02790/2003                 2 317,00    
125 RUROCI G TECHNOLOGICZNY 00175/2003                   3 508,21      
126 KOMORA WODOMIERZOWA 00176/2003                   5 468,54      
127 RUROCI G SPR ONEGO POWIETRZA 00178/2003                 18 804,90      
128 RUROCI G CIEKÓW 00179/2003                 83 313,74      
129 KOMORA POMIAROWA KP-3 00182/2003                   1 094,94      
130 KOMORA POMIAROWA KP-4 00183/2003                   1 057,96      
131 KOMORA POMIAROWA KP-5 00184/2003                   1 697,02      
132 PROJEKTOWANA KOMORA Z 07467/2011               161 161,59      
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PRZEP YWOMIERZA 
133 INSTALACJA SPR NEGO POWIETRZA 07477/2011               196 564,76      

134 PROJEKTOWANA KOMORA 
PRZEP YWOMIERZA 07506/2011               145 434,06      

135 LINIE KABLOWE AKPiA 07530/2011               580 646,61      

136 ROZDZIELNICA OB..4.5. 
(SKRZYNKA PRZY CZENIOWA) 00072/2003                 2 151,00    

137 LATARNIE O WIETLENIOWE LAGUNA 08965/2011                 91 223,11      
Teren Miasta Zgierza - Przy cza energetyczne 

1 PRZY CZA ENERGETYCZNE 05708/2011                 16 017,08       
2 PRZY CZA ENERGETYCZNE 05712/2011                 16 017,12       
3 PRZY CZA ENERGETYCZNE 05716/2011                 16 017,12       
4 PRZY CZA ENERGETYCZNE 05720/2011                 16 017,08       
5 PRZY CZA ENERGETYCZNE 05724/2011                 33 154,86       
6 PRZY CZA ENERGETYCZNE 05728/2011                   5 083,96       
7 PRZY CZA ENERGETYCZNE 05732/2011                 18 301,36       
8 PRZY CZA ENERGETYCZNE 06970/2011                 11 336,44       
9 PRZY CZA ENERGETYCZNE 06499/2011                 11 329,79       
10 PRZY CZA ENERGETYCZNE 06504/2011                   6 255,63       
11 PRZY CZA ENERGETYCZNE 06975/2011                 14 626,68       
12 PRZY CZA ENERGETYCZNE 08094/2011                   4 334,93       
13 PRZY CZA ENERGETYCZNE 08099/2011                   4 217,72       
14 PRZY CZA ENERGETYCZNE 08104/2011                   4 217,72       
15 PRZY CZA ENERGETYCZNE 08109/2011                   4 217,72       
16 PRZY CZA ENERGETYCZNE 04739/2010                   1 800,94       
17 PRZY CZA ENERGETYCZNE (ul. Zawiszy) 09916/2013                   5 700,00       

Teren Miasta Zgierza - Przepompownie cieków 

1 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul.Jesionowa-
Bukowa) 05705/2011                 68 992,93       

2 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Kasztanowa) 05709/2011                 68 992,93       
3 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Orzechowa) 05713/2011                 68 992,93       
4 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Akacjowa) 05717/2011                 68 992,92       
5 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Rudnicka) 05721/2011                 93 610,07       
6 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. My liwska) 05725/2011                 93 610,07       
7 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Prosta) 05729/2011                 93 610,07       
8 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Murarska) 06967/2011               187 584,88       
9 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Dygasi skiego) 06496/2011               187 474,74       
10 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Troja ska) 06501/2011               172 510,47       
11 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Gombrowicza) 06972/2011               172 620,62       
12 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Przyrodnicza) 08091/2011                 27 037,07       
13 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Bajkowa) 08096/2011                 27 037,07       
14 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Z ota) 08101/2011                 26 306,03       
15 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Rubinowa) 08106/2011                 26 306,03       
16 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Wi niowa) 04731/2010                 20 410,04       

17 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW (ul. Frycza 
Modrzewskiego) 04631/2009                   1 350,43       

18 PRZEPOMPOWNIA CIEKÓW 
(ul.Konstantynowska) 13342/2016               158 588,01       

Teren posesji Spó ki, ul. A. Struga 45  

1 OGRODZENIE TERENU NIERUCHOMO CI 
UL. A. STRUGA 45  10912/2013                 90 303,17       

  
Teren Stacji Uzdatniania Wody           4 030 584,90       
Teren Oczyszczalni cieków         30 603 214,91       
Teren Miasta Zgierza - Przy cza energetyczne               188 646,15       
Teren Miasta Zgierza - Przepompownia cieków           1 564 027,31       
Teren posesji Spó ki, ul. A. Struga 45                  90 303,17       
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Za cznik nr 1 C – Dane dotycz cego oceny ryzyka 

Wykaz pojazdów obj tych ubezpieczeniem 
L.p. Nr rej. Marka/typ Rodzaj Rok 

prod.. l.m. Pojemno  
silnika 

adowno  
(kg) 

Zakres 
ubezpieczenia 

warto  pojazdów do 
ubezpieczenia (z ) 

1 EZG J353 FSC STAR 28SW 21  ci arowy powy ej 3,5 t 1983 3 6230 - OC/NNW   
2 EZG U240 AUTOSAN D-732   przyczepa rolnicza 1987 - - 4000 OC   
3 EZG J346 LIAZ SC110 specjalny 1989 3 11940 - OC/NNW   
4 EZG U242 AGROMET T  przyczepa rolnicza 1999 - - 3000 OC   
5 EZG V146 URSUS 3512 ci gnik 1999 1 2502 - OC/NNW   
6 EZG X096 SAM  DO 5T    przyczepa do przew. wody 2000 - - 2450 OC   
7 EZG U777 SAM LEKKI przyczepa lekka 2001 - - 400 OC   
8 EZG 5C07 KIA Pryzmat  ci arowy 2004 6 2476 1575 OC/NNW   
9 EZG 73H2 FS LUBLIN 3-Mi ci arowy 2006 3 2417 1365 OC/NNW   

10 EZG 69UL PRONAR przyczepa 2006 - - 4000 OC   
11 EZG 52S8 MAN WUKO TGM/S  specjalny (do czyszczenia kanalizacji) 2007 3 6871 7685 OC/AC/NNW 263 169,00 
12 EZG 30UX NIEWIADÓW B1400  przyczepa 2007 - - 1005 OC   
13 EZG 2CT5 CITROEN BERLINGO 1,4 VAN ci arowy 2008 2 1360 800 OC/NNW   
14 nie podlega JCB 3CX-T koparko- adowarka 2008 1 4400 - OC/NNW   
15 EZG CL54 PEUGEOT BOXER 335 ci arowy 2009 4 2198 1515 OC/NNW   
16 EZG 9WK5 ZETOR PROXIMA PLUS 85 ci gnik rolniczy 2010 2 4156 - OC/NNW   
17 EZG GY04 PEUGEOT GEFCO BOXER ci arowy 2010 7 2198 - OC/NNW   
18 EZG LR 40 CITROEN BERLINGO ci arowy 2011 3 1587 625 OC/NNW   
19 EZG 88 U7 THULE T3 przyczepa 2011 - - 1573 OC/AC 4 155,30 
20 EZG PP 78 PEUGEOT PARTNER osobowy 2012 5 1598 595 OC/AC/NNW 19 400,00 
21 nie podlega JCB 4CX ECO koparko- adowarka 2012 1 4400 - OC/NNW   
22 EZG 5U P7 SPECJALNA ZE SPR ARK  XAS 67 przyczepa  2013       -       -  - OC   
23 nie podlega MINIKOPARKA JCB 8018 poj. wolnobie ny mini koparka 2013 1 - - OC/AC/NNW 49 145,40 
24 EZG 5U U2 WIOLA W2 przyczepa 2013 - - 2020 OC/AC 5 198,40 
25 EZG 15 537 Dacia Dokker VAN Confort 1.6 ci arowy 2014 2 1598   OC/AC/NNW 14 000,00 
26 EZG UG 12 CHRIST UNBRAKED TRAILER przyczepa 2015  -  -   OC   
27 EZG UK 88 BRENDERUP B01 075 przyczepa 2015     750 OC   
28 EZG UL 45 CHRIST przyczepa 2015     110 OC   
29 EZG 28 064 VOLKSWAGEN CRAFTER 35 ci arowy 2015 7 1968 900 OC/AC/NNW 71 100,00 
30 nie podlega wózek akumulatorowy WNA 1320 poj. wolnobie ny  1996 2 - - OC/NNW   
31 EZG 41900 FS LUBLIN  ci arowy 1998 3 2417   OC/NNW   
32 EZG 72XR PRONAR przyczepa 2018 - - 5870 OC   
33 nie podlega TOYOTA 8FGF15 pojazd wolnobie ny 2018 1 - - OC/NNW   
34 nie podlega Liebherr Litronic A914 koparka ko owa 2017 1 4400   OC/AC/NNW 608 000,00  
35 EZG 76550 MAN TGS 26.400 ci arowy 2019 3 9037   OC/AC/NNW 745 000,00  

*Sumy ubezpieczenia Autocasco zostan  zaktualizowane przed wystawieniem polis. 
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Wykaz pojazdów do ubezpieczenia w ramach zapisów pkt 5.13. Sekcji II ubezpieczenia mienia  

L.p. Nr rej. Marka/typ Rodzaj Rok prod. l.m. Pojemno  
silnika 

adowno  
(kg) 

Zakres 
ubezpieczenia 

2019 r. 

warto  pojazdów do 
ubezpieczenia 

 (z ) 
1 EZG J353 FSC STAR 28SW 21  ci arowy powy ej 3,5 t 1983 3 6230 - OC/NNW 4 155,30 
2 EZG U240 AUTOSAN D-732   przyczepa rolnicza 1987 - - 4000 OC 2 077,65 
3 EZG J346 LIAZ SC110 specjalny 1989 3 11940 - OC/NNW 7 797,60 
4 EZG U242 AGROMET T  przyczepa rolnicza 1999 - - 3000 OC 2 565,00 
5 EZG V146 URSUS 3512 ci gnik 1999 1 2502 - OC/NNW 15 595,20 
6 EZG X096 SAM  DO 5T    przyczepa do przew. wody 2000 - - 2450 OC 5 198,40 
7 EZG U777 SAM LEKKI przyczepa lekka 2001 - - 400 OC 519,84 
8 EZG 5C07 KIA Pryzmat  ci arowy 2004 6 2476 1575 OC/NNW 7 797,60 
9 EZG 73H2 FS LUBLIN 3-Mi ci arowy 2006 3 2417 1365 OC/NNW 11 669,40 

10 EZG 69UL PRONAR przyczepa 2006 - - 4000 OC 2 565,00 
12 EZG 30UX NIEWIADÓW B1400  przyczepa 2007 - - 1005 OC 1 556,10 
13 EZG 2CT5 CITROEN BERLINGO 1,4 VAN ci arowy 2008 2 1360 800 OC/NNW 7 927,56 

14 nie podlega JCB 3CX-T poj. wolnobie ny koparko-
adowarka 2008 1 4400 - OC/NNW 116 964,00 

15 EZG CL54 PEUGEOT BOXER 335 ci arowy 2009 4 2198 1515 OC/NNW 22 700,00 
16 EZG 9WK5 ZETOR PROXIMA PLUS 85 ci gnik rolniczy 2010 2 4156 - OC/NNW 45 058,50 
17 EZG GY04 PEUGEOT GEFCO BOXER ci arowy 2010 7 2198 - OC/NNW 25 100,00 
18 EZG LR 40 CITROEN BERLINGO ci arowy 2011 3 1587 625 OC/NNW 12 825,00 

21 nie podlega JCB 4CX ECO poj. wolnobie ny koparko-
adowarka 2012 1 4400 - OC/NNW 146 205,00 

22 EZG 5U P7 SPECJALNA ZE 
SPR ARK  XAS 67 

przyczepa lekka ze spr ark  
powietrza 2013       -       -  - OC 1 821,15 

26 EZG UG 12 CHRIST UNBRAKED TRAILER przyczepa 2015  -  -   OC 10 518,29 
27 EZG UK 88 BRENDERUP B01 075 przyczepa 2015     750 OC 1 453,50 
28 EZG UL 45 CHRIST przyczepa 2015     110 OC 12 910,50 
30 nie podlega wózek akumulatorowy WNA 1320 poj. wolnobie ny  1996 2 - - OC/NNW 14 535,00 
31 EZG 41900 FS LUBLIN  ci arowy 1998 3 2417   OC/NNW 3 078,00 
32 EZG 72XR PRONAR przyczepa 2018 - - 5870 OC 29 300,00 
33 nie podlega TOYOTA 8FGF15 pojazd wolnobie ny 2018 1 - - OC/NNW 34 500,00 
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Opis ryzyka  

 
 

Wykaz dzia ów 
nale cych do Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

 
Lp. Nazwa: Adres: 

I/ ÓWNA SIEDZIBA 

1. „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz”  
Sp. z o.o. 

ul. A. Struga 45 

II/ DZIA : 

1. Produkcji Wody ul. Ciosnowska 63/65 

2. 
3. 
4. 

Oczyszczania cieków 
Laboratorium 
Stacja Zlewna 

ul. ukasi skiego 26 
 
ul. Miroszewska 3 

5. Utylizacji Odpadów ul. Aleksandrowska 123/125 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Oznaczenie sprawy: U/PN/1/2020/S 
 

str. 107 
 

 
 

Dane dotycz ce przebiegu ubezpieczenia: 

Szkodowo  z ubezpieczenia mienia i odpowiedzialno ci cywilnej (stan na 10.02.2020) 

 

Mienie Liczba szkód Odszkodowanie Rezerwa 
3.04.2016 - 2.04.2017 0                      -   z                   -   z   
3.04.2017 - 2.04.2018 3        36 028,85 z                   -   z   
3.04.2018 - 2.04.2019 0                      -   z                   -   z   
3.04.2019 - 2.04.2020 1        68 227,26 z                   -   z   

    OC Liczba szkód Odszkodowanie Rezerwa 
3.04.2016 - 2.04.2017 5        11 039,39 z                   -   z   
3.04.2017 - 2.04.2018 6        10 111,32 z     36 816,53 z   
3.04.2018 - 2.04.2019 9        11 995,78 z                   -   z   
3.04.2019 - 2.04.2020 4          6 284,27 z       1 400,00 z   

 

Szkodowo  z ubezpieczenia pojazdów (stan na 10.02.2020) 

OC pojazdy Liczba szkód Odszkodowanie Rezerwa 
3.04.2016 - 2.04.2017 0                      -   z                   -   z   
3.04.2017 - 2.04.2018 2        16 983,27 z                   -   z   
3.04.2018 - 2.04.2019 1          7 759,79 z                   -   z   
3.04.2019 - 2.04.2020 0                      -   z                   -   z   

    Autocasco Liczba szkód Odszkodowanie Rezerwa 
3.04.2016 - 2.04.2017 0                      -   z                   -   z   
3.04.2017 - 2.04.2018 1          4 811,75 z                   -   z   
3.04.2018 - 2.04.2019 2          4 574,48 z                   -   z   
3.04.2019 - 2.04.2020 0                      -   z                   -   z   
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Za cznik Nr 2 – Wzór Formularza Oferty 

 
FORMULARZ OFERTY 

dotyczy post powania przetargowego 

 

Na:  „Ubezpieczenie maj tkowe Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

na okres od 03.04.2020 do 02.04.2023 r.”  

 

1. ZAMAWIAJ CY: 
 

„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

 
2. WYKONAWCA: 
     
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) KRS, NIP Adres(y) Wykonawcy(ów) 
 
 

  

 
 

  

 
3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:  
 
Imi  i nazwisko ……………………………………………………………. 
Adres ……………………………………………………………. 
Nr telefonu ……………………………………………………………. 
Nr faksu ……………………………………………………………. 
 
4. Ja (my) ni ej podpisany(i) o wiadczam(y), e: 
a) Oferujemy realizacj  zamówienia w zakresie zgodnym ze specyfikacj  warunków 

zamówienia, wraz z jej ewentualnymi zmianami i modyfikacjami, w tym obj cie 

ubezpieczeniem wszystkich wymienionych w specyfikacji ryzyk na warunkach 

przedstawionych w niniejszej ofercie, nie gorszych, ni  opisane w specyfikacji 

warunków zamówienia w zakresie: 

a) Cz ci 1       TAK / NIE* 

b) Cz ci 2       TAK / NIE* 

                             ( * niew ciwe skre li ) 

b) CENA oferty za pe ny okres ochrony ubezpieczeniowej:  
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B1) CENA oferty za pe ny okres ochrony ubezpieczeniowej dla Cz ci 1: 

……………………………………………………………..………………………… 
(cena netto = cena brutto) 

ownie:…………………………………………………………………………………… 

 

B2) CENA oferty za pe ny okres ochrony ubezpieczeniowej dla Cz ci 2: 

……………………………………………………………..…………………………  
(cena netto = cena brutto) 

ownie:…………………………………………………………………………………… 

 
Zgodnie z Ustaw  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów, us ugi 

ubezpieczeniowe s  zwolnione z podatku VAT (nie podlegaj  VAT), a podane w ofercie 

ceny s  cenami ostatecznymi (brutto) - (tekst jedn. Dz. U. 2020 poz. 106) Za cznik nr 4 

(symbol PKWiU) 67.20.10 – 00.20, - 00.30). 

 
Szczegó owa kalkulacja oferty cenowej wg Za cznika nr 3a lub 3b - Formularz cenowy. 

 
5. zapozna em(li my) si  z tre ci  SWZ i nie wnosimy do niej zastrze  oraz 

zdoby em(li my) konieczne informacje potrzebne do w ciwego wykonania zamówienia, 

6. sk adam(y) niniejsz  ofert  [we w asnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie 

ubiegaj cy si  o udzielenie zamówienia]*; 

7. nie uczestnicz (ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie z onej w celu 

udzielenia niniejszego zamówienia; 
8. nie zamierzam(y) powierza  do podwykonania adnej cz ci niniejszego zamówienia / 

nast puj ce cz ci niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzy  podwykonawcom*: 

L.p. Nazwa cz ci zamówienia 

a)  

b)  

 

9. adne z informacji zawartych w ofercie nie stanowi  tajemnicy przedsi biorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poni ej 

informacje zawarte w ofercie stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w zwi zku z niniejszym nie mog  by  

udost pnianie, w szczególno ci innym uczestnikom post powania*; 
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L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie 
(wyra one cyfr ) 
od do 

a)    
b)    
c)    

 

10. uwa am(y) si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na czas wskazany w SWZ; 

11. wiadczam, e wype ni am(em) obowi zki informacyjne przewidziane w art. 13  

lub 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio lub 

po rednio pozyska am(em) w celu ubiegania si  o udzielenie zamówienia  publicznego  

w niniejszym post powaniu; 

12. istotne postanowienia umowy, w tym warunki p atno ci, zawarte w specyfikacji 

warunków zamówienia zosta y przeze mnie (przez nas) zaakceptowane. W przypadku 

wyboru mojej (naszej) oferty zobowi zuj (emy) si  do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiaj cego na warunkach okre lonych w specyfikacji 

warunków zamówienia i zgodnie ze z on  ofert ; 

13. dzia aj c jako towarzystwo ubezpiecze  wzajemnych posiadamy w statucie zapis, 

z którego wynika, e towarzystwo b dzie ubezpiecza o tak e osoby nie b ce cz onkami 

towarzystwa. Zamawiaj cy b dzie traktowany jako osoba nie b ca cz onkiem 

towarzystwa, a co za tym idzie nie b dzie zobowi zany do udzia u w pokrywaniu strat 

towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej sk adki zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy  

o dzia alno ci ubezpieczeniowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 381) (Dotyczy 

Wykonawców dzia aj cych w formie towarzystwa ubezpiecze  wzajemnych); 

14. wszystkie strony mojej (naszej) oferty, cznie z wszystkimi za cznikami s  

ponumerowane i ca a oferta sk ada si  z .................... stron. 

 
Za cznikami do niniejszej oferty s : 
1. _______________________________. 
2. _______________________________. 
3. _______________________________. 
…/… 

*- Wykonawca wykre la niepotrzebne    ............................................................ 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy, 
ewentualna parafa wraz z piecz ci  imienn  

......................................................... 
(miejscowo , data) 
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Za cznik nr 3a – Wzór Formularza Cenowego – Cz  1 
Za cznik nr 3b – Wzór Formularza Cenowego – Cz  2 

 
Za cznik nr 3a i 3b zosta y opublikowane w postaci odr bnego pliku w formacie Excel 
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Za cznik Nr 4 - Wzór o wiadczenia Wykonawcy o spe nianiu  
warunków udzia u w post powaniu. 

 
WIADCZENIE 

                                               dotyczy post powania przetargowego 
 

Na:  „Ubezpieczenie maj tkowe, OC oraz komunikacyjne Spó ki „Wodoci gi  

i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. na okres od 03.04.2020 do 02.04.2023 r.”  

  

1. ZAMAWIAJ CY: 
 
„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz 

1. WYKONAWCA:  
  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

KRS,NIP 
 
 

  

 
 

  

 
WIADCZAM(Y), E: 

 
Na potrzeby post powania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ubezpieczenie 
maj tkowe, OC oraz komunikacyjne Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja - Zgierz" Sp.  
z o.o. na okres od 03.04.2020 do 02.04.2023 r.” wiadczam, co nast puje: 

 
INFORMACJA DOTYCZ CA WYKONAWCY: 
 

wiadczam, e spe niam warunki udzia u w post powaniu okre lone przez Zamawiaj cego  
w cz ci I. SWZ, pkt. 2.1. 

 
 

 
........................................................ 

(miejscowo , data) 
                                                                                   

............................................................ 
Piecz  i podpis Wykonawcy 
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INFORMACJA W ZWI ZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  
 

wiadczam, e w celu spe niania warunków udzia u w post powaniu okre lonych w pkt. 2.1 
SWZ polegam na zasobach nast puj cego/ych podmiotu/ów:          

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
w nast puj cym zakresie: 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
(wskaza  podmiot i okre li  odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 
 

........................................................ 
(miejscowo , data) 

                                                                                                                                 
.............................................................................. 

piecz  i podpis Wykonawcy 
 

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODANYCH INFORMACJI: 
 

wiadczam, e wszystkie informacje podane w powy szych o wiadczeniach s  aktualne i zgodne  
z prawd  oraz zosta y przedstawione z pe wiadomo ci  konsekwencji wprowadzenia 
Zamawiaj cego w b d przy przedstawianiu informacji.  
 
 

........................................................ 
(miejscowo , data) 

 
                                                                                                          

............................................................ 
piecz  i podpis Wykonawcy 

 
 
UWAGA: ka  cz  o wiadczenia nale y wype ni  zgodnie ze stanem faktycznym 

potwierdzaj c dat  i podpisem   osoby upowa nionej. Je eli którakolwiek z cz ci nie 
dotyczy Wykonawcy, nale y wpisa  s ownie NIE DOTYCZY potwierdzaj c dat   
i podpisem osoby upowa nionej. 

 
 

............................................................ 
czytelny podpis Wykonawcy lub 

upowa nionego przedstawiciela Wykonawcy, 
ewentualna parafa wraz z piecz ci  imienn  

........................................................ 
            (miejscowo , data) 
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cznik nr 5 - Wzór o wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw  
wykluczenia   

 
 

WIADCZENIE 
dotyczy post powania przetargowego 

 
Na: „Ubezpieczenie maj tkowe, OC oraz komunikacyjne Spó ki „Wodoci gi  

i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. na okres od 03.04.2020 do 02.04.2023 r.”  

 

1. ZAMAWIAJ CY: 
 
„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. 

ul. A Struga 45 

95-100 Zgierz, Polska 

 
2. WYKONAWCA:   
  
l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) KRS, 

NIP 
 
 

  

 
 

  

 
WIADCZAM(Y), E: 

 
Stosownie do tre ci § 18 Regulaminu nie podlegam wykluczeniu z post powania  
o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przes anek zawartych w pkt. 2.3 SWZ. 

 
 

 
........................................................ 

(miejscowo , data) 
 

                                                                                               
............................................................ 

piecz  i podpis Wykonawcy 
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WIADCZENIE DOTYCZ CE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI  
WYKONAWCA: 
 

wiadczam, e nast puj cy/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powo uj  si  w niniejszym 
post powaniu, tj.: …………………………………………………………………………………….. 
(poda  pe  nazw /firm , adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS) 
nie podlega/j  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 

 
 

........................................................ 
(miejscowo , data) 

                                                                                                                             
............................................................ 

piecz  i podpis Wykonawcy 
 
 

WIADCZENIE DOTYCZ CE PODWYKONAWCY NIEB CEGO PODMIOTEM, NA 
KTÓREGO ZASOBY POWO UJE SI  WYKONAWCA: 

 
wiadczam, e nast puj cy/e podmiot/y, b cy/e podwykonawc /ami:  

 
 
…………………………………………………………………………………….. 
(poda  pe  nazw /firme, adres, a tak e w zale no ci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS) 
nie podlega/j  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia. 

 
 

........................................................ 
(miejscowo , data) 

                                                                                                                             
............................................................ 

piecz  i podpis Wykonawcy 
 
 
 
 
 
UWAGA: ka  cz  o wiadczenia nale y wype ni  zgodnie ze stanem faktycznym 

potwierdzaj c dat  i podpisem   osoby upowa nionej. Je eli którakolwiek z cz ci nie 
dotyczy Wykonawcy, nale y wpisa  s ownie NIE DOTYCZY potwierdzaj c dat   
i podpisem osoby upowa nionej. 
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Za cznik nr 6a 

WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu .................... 2020 roku pomi dzy: 

„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. z siedziba w Zgierzu, ul. A. Struga 45, 

wpisan  do Rejestru Przedsi biorców, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla odzi – 

ródmie cia w odzi, XX Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod 

numerem KRS 0000046134, z kapita em zak adowym w wysoko ci  61 278 750,00 z ,  

NIP 732 18 68 898, reprezentowan  przez: 

1. ……………………….. - …………………..,  

2. ……………………….. - ………………….., 

zwan  dalej w tre ci Umowy Zamawiaj cym (Ubezpieczaj cym), 

a  

.....................................................................................................................................................z 

siedzib  w ........................................ zarejestrowanym w ........................................ pod 

numerem ..................................... 

reprezentowanym przez: 

1. .............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................. 

zwanym dalej w tre ci Umowy Wykonawc . 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiaj cego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Ubezpieczenie maj tkowe Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – 

Zgierz” Sp. z o.o.” na okres od 03.04.2020 r. do 02.04.2023r.”, przeprowadzonego zgodnie 

z Regulaminem udzielania zamówie  w Spó ce, Strony zawieraj  Umow  nast puj cej tre ci: 
 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem Umowy jest wiadczenie przez Wykonawc  us ug ubezpieczenia na rzecz 

Zamawiaj cego w nast puj cym zakresie:  

1.1 ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 

1.2 ubezpieczenie odpowiedzialno ci cywilnej. 
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2. Szczegó owe warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej okre la Umowa Generalna 

Ubezpieczenia stanowi ca Za cznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwana w dalszej cz ci 

„Umow  Generaln  Ubezpieczenia”.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie w zakresie us ug obj tych 

przedmiotem Umowy zastosowanie maj  przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy 

Prawo zamówie  publicznych, ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej 

i reasekuracyjnej oraz postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, 

przy za eniu, e przepisy te wi  Strony jedynie w zakresie nieuregulowanym 

i niesprzecznym z niniejsz  Umow  i pozosta ymi jej za cznikami, a postanowienia 

zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia maj  pierwsze stwo przed 

postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia. Dla poszczególnych rodzajów 

ubezpieczenia Wykonawca wska e jedne ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

§ 2 

P NOMOCNIK ZAMAWIAJ CEGO 

Umowa jest wykonywana za po rednictwem i przy udziale Pe nomocnika Zamawiaj cego – 

Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., 90-613 ód , ul. Gda ska 91, 

NIP: 727-22-70-042, Regon: 471628890, Numer KRS 0000047653, nr zezwolenia PUNU 

220/97, zwanego w dalszej cz ci Umowy „Brokerem”. 

§ 3 

OKRES REALIZACJI UMOWY 

1. Realizacj  Umowy ustala si  na okres 36 miesi cy pocz wszy od dnia 03.04.2020 r. do 

02.04.2023r Okres realizacji Umowy jest to samy z okresem ochrony 

ubezpieczeniowej wynikaj cym z Umowy Generalnej Ubezpieczenia, z zastrze eniem 

ust. 2. 

2. Zamawiaj cy zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach mo liwo  zawarcia 

ubezpieczenia krótkoterminowego, o którym mowa w § 6. ust. 1 Wykonawca udzieli 

wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami okre lonymi w z onych 

wnioskach o ubezpieczenie.  

§ 4 

REALIZACJA UMOWY 

1. Wykonawca wyznaczy: 

1.1. jednostk  do technicznej obs ugi ubezpiecze , której zadaniem b dzie  

w szczególno ci: przyjmowanie wniosków ubezpieczeniowych, wystawianie 
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dokumentów potwierdzaj cych ochron  ubezpieczeniow , sporz dzanie 

sprawozdawczo ci w zakresie likwidacji szkód, a tak e: 

1.1.1. osob  odpowiedzialn  za nadzór nad realizacj  Umowy; 

1.1.2. osoby odpowiedzialne za realizacj  poszczególnych ubezpiecze  

opisanych w Umowie Generalnej Ubezpieczenia; 

1.1.3. osoby odpowiedzialne za techniczn  obs ug  ubezpiecze ; 

1.2. jednostk  wyodr bnion  organizacyjnie do likwidacji szkód Zamawiaj cego. 

2. W przypadku braku jednostki/ek wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowi zuje si  

w ci gu 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy utworzy  tak /ie jednostk /i i 

poda  Zamawiaj cemu jej dane teleadresowe.  

3. Zmiana danych teleadresowych jednostki oraz osób, o których mowa w ust. 1. nast puje 

poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiaj cego i Brokera, przekazane w terminie nie 

szym ni  7 dni po dokonaniu zmiany. Zmiany danych teleadresowych jednostki i 

osób nie stanowi  zmiany tre ci umowy. 

4. Zamawiaj cy i Wykonawca z udzia em Brokera w terminie 30 dni od daty podpisania 

Umowy ustal  procedur  obs ugi ubezpiecze  w zakresie szczegó owych zapisów 

Procedury Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia, która b dzie stanowi a 

Za cznik nr 4 do Umowy. Strony ustal  m.in. post powanie w przypadku wyst pienia 

szkody, druki zg aszania szkód oraz inne druki, zawiadomienia, formularze. 

4.1. Zamawiaj cy i Wykonawca b  zobowi zani do przestrzegania procedury 

obs ugi ubezpiecze  przez ca y okres wykonywania Umowy. 

4.2. Zamawiaj cy zastrzega, e procedura obs ugi ubezpiecze  w zakresie likwidacji 

szkód b dzie zawiera a ustalenia zgodne z zasadami okre lonymi w Umowie. 

4.3. Zmiana procedury w zakresie obs ugi ubezpiecze  wymaga zgody 

Zamawiaj cego i Wykonawcy i mo e zosta  dokonana wy cznie w formie 

pisemnej. Zmiany Procedury Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia nie 

stanowi  zmiany Umowy. 

5. Odszkodowania nale ne Zamawiaj cemu b  wyp acane przelewem na rachunki 

bankowe wskazane przez Zamawiaj cego. 

6. Odszkodowania z ubezpieczenia mienia Zamawiaj cego (opisane w § 1. ust.1 pkt. 1.1.) 

 wyp acane w kwocie uwzgl dniaj cej podatek VAT, który nie podlega odliczeniu. 

Podstaw  do wyp aty odszkodowania b dzie jeden z nast puj cych dokumentów: 

orygina  faktury, kserokopia faktury po wiadczona za zgodno  z orygina em, 

refaktura, kosztorys naprawy Zamawiaj cego, kosztorys naprawy uzgodniony pomi dzy 
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Wykonawc  a podmiotem dokonuj cym naprawy lub na wniosek Zamawiaj cego 

kosztorys Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie b dzie pomniejsza  kwoty wyp acanego odszkodowania o warto  

sk adki nale nej z tytu u op aty kolejnych rat. 

8. Osoby podpisuj ce dokumenty i sk adaj ce o wiadczenia woli ze strony Wykonawcy  

i Zamawiaj cego w ramach wykonywania Umowy posiadaj  stosowne uprawnienia do 

dokonania tych czynno ci. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WYSOKO  SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

1. czne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy …………………………… z  

brutto (s ownie: …………………………………………) i rozliczane b dzie wed ug 

atno ci za realizacj  Umowy w rocznym okresie ubezpieczenia na podstawie 

zadeklarowanych sum ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, okresu udzielania 

ochrony ubezpieczeniowej oraz: 

1.1. stawki (stopy sk adki w %) – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk 

 

lp. przedmiot ubezpieczenia 
Stawka za roczny 

okres ubezpieczenia 

1.  budynki  

2.  budowle  

3.  pozosta e rodki trwa e, wyposa enie, przedmioty 

podlegaj ce jednorazowej amortyzacji 

 

3.1. sprz t elektroniczny stacjonarny  

3.2. sprz t elektroniczny przeno ny  

3.3. elektroniczne cz ci maszyn, urz dze  i aparatów 

stanowi ce integraln  cz  tych maszyn, urz dze  i 

aparatów, sieci komputerowe 

 

3.4. oprogramowanie  

4.  Pojazdy nie obj te ochron  autocasco  

5. rodki obrotowe  

6.  nak ady na adaptacj  pomieszcze   

7.  gotówka   
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8.  mienie pracownicze  

 

1.2. Sk adki rocznej – dotyczy ubezpieczenia limitów ponad sum  ubezpieczenia 

 

lp. postanowienia dotycz ce kosztów dodatkowych  
ponad sum  ubezpieczenia 

suma 
ubezpieczenia  

(w z ) 

sk adka za 
roczny okres 

ubezpieczenia 
(w z ) 

1. Postanowienia dotycz ce sumy uzupe niaj cej  2 000 000,00  

2. 
Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów 
uprz tni cia pozosta ci po szkodzie oraz kosztów 
zabezpieczenia mienia przed szkod  i kosztów 
ratownictwa  

300 000,00 
 

3. 
Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów 
poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego 
przedmiotu do stanu sprzed szkody  

200 000,00 
 

4. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów 
rzeczoznawców  50 000,00  

5. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów 
identyfikacji miejsc awarii  30 000,00  

6. Postanowienia dotycz ce pokrycia kosztów restytucji 
dokumentów  50 000,00  

7. Postanowienia dotycz ce zwi kszonych kosztów 
dzia alno ci  200 000,00  

8. 
Postanowienia dotycz ce zalania na skutek 
nieszczelno ci dachów, rynien, szczelin w z czeniach 

yt i uszkodze  stolarki okiennej  
10 000,00 

 

9. 
Postanowienia dotycz ce dodatkowych kosztów 
dzia alno ci zwi zanych z konieczno ci  dostarczenia 
wody pitnej w brzmieniu  

200 000,00 
 

 

1.3. sk adki rocznej – dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej 

 

Lp Przedmiot ubezpieczenia 
Sk adka roczna 

(z ) 

1. 
Odpowiedzialno  cywilna w zwi zku z 

prowadzon  dzia alno ci  i posiadanym mieniem 
 

 

 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wyp acone zostanie na podstawie prawid owo 

wystawionego dokumentu ubezpieczenia. 
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3. atno  wynagrodzenia odb dzie si  przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiaj cego na wskazany w dokumencie ubezpieczenia rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

4. Za dat  realizacji p atno ci uwa a si  dat  z enia zlecenia w banku na w ciwy 

rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, e na rachunku Zamawiaj cego znajdowa a si  

wystarczaj ca ilo rodków.  

5. Wynagrodzenie roczne b dzie p atne w 4 równych ratach w nast puj cych terminach: 

a) I rata p atna do 30.04. 

b) II rata p atna do 31.07. 

c) III rata p atna do 31.10. 

d) IV rata p atna do 31.01. 

6. Wynagrodzenie z tytu u nale nej sk adki w odniesieniu do wzrostu warto ci maj tku w 

czasie trwania okresu ubezpieczenia b dzie p atne na podstawie dokumentu 

potwierdzaj cego ochron  ubezpieczeniow  lub noty rozliczeniowej w terminie 30 dni 

od daty przekazania tego dokumentu/noty wraz z faktur . 

7. W przypadku wyga ni cia ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do poszczególnych 

sk adników mienia (w szczególno ci zmniejszenia sumy ubezpieczenia na skutek 

sprzeda y lub likwidacji przedmiotu ubezpieczenia) przed up ywem okresu, na jaki 

zosta a zawarta umowa ubezpieczenia Ubezpieczonemu przys uguje zwrot sk adki za 

okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, rozliczany wed ug zasady 

okre lonej w Za czniku nr 1 do Umowy. Sk adka nadp acona w danym roku 

ubezpieczenia zostanie zwrócona do 15.05. danego roku.  

8. Niewykorzystana kwota wynagrodzenia Wykonawcy okre lona w ust. 1 nie podlega 

zwrotowi. Wykonawcy nie przys uguje adne prawo do roszcze  z tytu u 

niewykorzystania tej kwoty w okresie obowi zywania Umowy.  

9. Wykonawca gwarantuje  niezwi kszanie  stawek (stóp sk adek w %) okre lonych w 

ofercie. 

10. Wykonawca nie b dzie stosowa  sk adek minimalnych. 

 

§ 6 

ZMIANY SUM UBEZPIECZENIA ORAZ DOUBEZPIECZENIA I UBEZPIECZENIA 

KRÓTKOTERMINOWE  
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1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  ubezpieczenia mienia, którego posiadaczem stanie 

si  Zamawiaj cy w trakcie trwania Umowy. Ubezpieczenia te przyjm  form :  

1.1. doubezpiecze , które polegaj  na obj ciu ochron  ubezpieczeniow  ka dego 

wzrostu warto ci mienia, który nast pi  w szczególno ci na podstawie inwestycji, 

modernizacji; 

1.2. ubezpiecze  krótkoterminowych, które polegaj  na obj ciu ochron  

ubezpieczeniow  przedmiotu, którego w cicielem, posiadaczem lub 

ytkownikiem stanie si  Zamawiaj cy na podstawie umów sprzeda y b  

innych umów, na mocy których powstaje po stronie Zamawiaj cego ryzyko 

uszczerbku w interesie maj tkowym (w odniesieniu do np. umowy leasingu, 

okresowego przekazania do testów, najmu, u ytkowania itp.) od dnia zawarcia 

takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezale nie od momentu przej cia 

asno ci b  innego prawa na Zamawiaj cego, b  z dniem przej cia na 

Zamawiaj cego ryzyka utraty, zniszczenia, uszkodzenia, w zale no ci która z 

powy szych sytuacji zajdzie wcze niej. 

2. Sk adki za ubezpieczenia okre lone w ust. 1 b  wyliczane zgodnie z zasad  pro rata 

temporis. Wykonawca nie b dzie stosowa  sk adek minimalnych. 

3. W sytuacji, gdy wysoko  sk adki z tytu u dokonanych inwestycji i doubezpiecze  

przekroczy kwot  wskazan  w §5 ust. 1 to w odniesieniu do przekroczonej warto ci 

Zamawiaj cy przeprowadzi odr bne post powanie o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

§ 7 

PRZEWIDYWANE ZMIANY W UMOWIE  

 

1. W trakcie realizacji Umowy postanowienia Umowy mog  ulec zmianom, je eli 

konieczno  wprowadzenia zmian wynika  b dzie z okoliczno ci, których nie mo na 

by o przewidzie  w chwili zawarcia Umowy, a w szczególno ci zmiany postanowie  

umowy mog  dotyczy : 

1.1. zmian korzystnych dla Zamawiaj cego, w szczególno ci polegaj cych na 

obni eniu stawek ubezpieczeniowych obowi zuj cych w Umowie; 

1.2. regulacji prawnych wprowadzonych w ycie po dacie podpisania Umowy, 

wywo uj cych potrzeb  zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany w tym zmiany dotycz cej stawki podatku od towarów i us ug VAT; 
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1.3. oznaczenia danych dotycz cych Zamawiaj cego lub Wykonawcy, w tym m.in. 

danych teleadresowych, nr telefonicznych, nr kont bankowych; 

1.4. powstania rozbie no ci lub niejasno ci w rozumieniu poj  u ytych w Umowie, 

których nie b dzie mo na usun  w inny sposób, a zmiana b dzie umo liwia  

usuni cie rozbie no ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Zamawiaj cego i Wykonawc ; 

1.5. zaistnienia omy ki pisarskiej lub rachunkowej; 

1.6. zakresu przedmiotu Umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, 

wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana 

mo e by  okoliczno ciami zaistnia ymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; 

1.7. zmiany zakresu cz ci zamówienia powierzonej podwykonawcom, przy pomocy 

którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy; 

 

§8 

ODST PIENIE OD UMOWY 

 

1.    W razie istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie Umowy nie le y 

w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia Umowy 

Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci o 

tych okoliczno ciach. 

2.   Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy, je eli Wykonawca utraci pozwolenie na 

prowadzenie dzia alno ci ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni od powzi cia 

wiadomo ci o tej okoliczno ci. Odst pienie nast puje w formie pisemnej pod rygorem 

niewa no ci i zawiera uzasadnienie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma jedynie 

wynagrodzenie nale ne z tytu u wykonania prawid owo cz ci umowy. 

 

§9 

OBOWI ZKI ZAMAWIAJ CEGO 

 

1. Zamawiaj cy ma obowi zek zap aty sk adki na zasadach okre lonych w Umowie. 

2. Zamawiaj cy ma obowi zek w terminach wyznaczonych w Umowie przekazywa  do 

wiadomo ci Wykonawcy aktualn  wysoko  sum ubezpieczenia mienia obj tego 

ochron  ubezpieczeniow . 
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3. Zamawiaj cy ma obowi zek umo liwienia Wykonawcy przeprowadzenia inspekcji 

ubezpieczeniowej mienia zg oszonego do ubezpieczenia oraz umo liwi  

przeprowadzenia ogl dzin mienia po szkodzie, z uwzgl dnieniem postanowie  

dotycz cych zasad likwidacji szkód opisanych w Za czniku nr 4. 

4. Zamawiaj cy zobowi zany jest w razie zaj cia wypadku u  dost pnych mu rodków 

w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie enia szkodzie lub 

zmniejszenia jej rozmiarów. 

5. Zamawiaj cy zobowi zany jest do niezw ocznego informowania Wykonawcy o ka dej 

zmianie adresu siedziby, mog cej mie  wp yw na realizacj  Umowy. 

 

§10 

OBOWI ZKI WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca poprzez wyznaczonych przez siebie pracowników do obs ugi Umowy 

dzie zobowi zany wykonywa  nast puj ce czynno ci:  

1.1 prawid owo i terminowo wykonywa  zobowi zania i powinno ci przewidziane 

Umow  oraz powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawa; 

1.2 udost pni  osobie wyst puj cej z roszczeniem wykaz dokumentów potrzebnych 

do ustalenia zobowi zania; 

1.3 poinformowa  pisemnie Zamawiaj cego i osob  zg aszaj  roszczenia o decyzji 

dotycz cej wyp aty odszkodowania, przyczynach odmowy, ograniczeniach 

wyp aty odszkodowania; 

1.4 udost pni  Zamawiaj cemu informacje i dokumenty, które mia y wp yw na 

ustalenie odpowiedzialno ci i/lub wysoko ci zobowi zania Wykonawcy; 

1.5 ka dorazowo potwierdza  Brokerowi otrzymanie elektronicznego zg oszenia 

szkody, zgodnie z Procedur  Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia 

(Za cznik nr 4). 

2. Wykonawca jest zobowi zany do pokrycia kosztów kurta u brokerskiego za czynno ci 

brokerskie okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpiecze  

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1881), dalej „ustawa o po rednictwie 

ubezpieczeniowym”. Kurta  zostanie ustalony w wysoko ci rednich stawek rynkowych 

dla danego ryzyka. 

3. Wykonawca b dzie pokrywa  koszty okre lone w ust. 2 przez ca y okres realizowania 

Umowy. 
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4. Wykonawca zobowi zany jest do niezw ocznego informowania Zamawiaj cego o 

ka dej zmianie w dzia alno ci Wykonawcy mog cej mie  wp yw na realizacj  Umowy. 

W przypadku niedope nienia tego obowi zku Wykonawca b dzie obci ony 

wszystkimi kosztami, jakie poniós  Zamawiaj cy w wyniku niniejszego zaniechania.  

 

§11 

OBOWI ZKI BROKERA 

1.1. Pe nomocnik Zamawiaj cego -  Broker wskazany w §2 jest upowa niony do 

wykonywania nast puj cych czynno ci: 

1.1 reprezentowania Zamawiaj cego, organizacji i planowania jego ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpiecze  maj tkowych i osobowych, zgodnie z 

aktami prawnymi reguluj cymi dzia alno  brokersk , z wy czeniem zawierania 

umów ubezpieczenia; 

1.2 enia do Wykonawcy wniosku o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej;  

1.3 corocznego aktualizowania sum ubezpieczenia mienia Zamawiaj cego 

zg oszonego do ubezpieczenia; 

1.4 enia wniosku o doubezpieczenie i ubezpieczenia krótkoterminowe; 

1.5 administrowania wykonania zamówienia publicznego pod wzgl dem 

prawid owo ci i zgodno ci z przedmiotem zamówienia; 

1.6 opracowania przy udziale Wykonawcy Procedury Realizacji Umowy Generalnej 

Ubezpieczenia, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy;  

1.7 administrowana procesem likwidacji szkód w imieniu Zamawiaj cego; 

1.8 monitorowania zgodno ci procesu likwidacji szkód z przepisami prawa 

i postanowieniami Umowy; 

1.9 sprawdzania prawid owo ci wystawionych przez Wykonawc  dokumentów 

ubezpieczeniowych w zakresie udzielonego zamówienia; 

1.10 wyst powania w imieniu Zamawiaj cego o zwrot nadp aconych sk adek; 

1.11 innych czynno ci wynikaj cych z udzielonego pe nomocnictwa. 

 

 

§ 12 

 FORMA KOMUNIKACJI 

1. Dopuszczaln  form  komunikacji pomi dzy Zamawiaj cym, Brokerem a Wykonawc  

jest przekazywanie dokumentów za po rednictwem poczty elektronicznej lub faxu, za 
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wyj tkiem aneksów do Umowy, o których mowa w § 7, o wiadcze  woli o odst pieniu 

od Umowy, o których mowa w § 9, dokumentów ubezpieczenia oraz potwierdze   

o zawartym ubezpieczeniu – dokumenty te musz  by  wystawione w formie pisemnej 

pod rygorem niewa no ci. Ka da ze stron zachowuje prawo dania potwierdzenia 

odbioru przekazanych dokumentów. 

2. Korespondencja mi dzy Stronami dotycz ca wykonywania Umowy b dzie 

przekazywana do wiadomo ci Brokera. 

§ 13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

 

1. Wszelkie spory, jakie mog  wynika  pomi dzy stronami w zwi zku z realizacj  

postanowie  niniejszej Umowy, b  rozwi zywane polubownie. 

2. W razie braku mo liwo ci porozumienia si  stron w terminie d szym ni  30 dni, spór 

poddany zostanie rozstrzygni ciu przez S d w ciwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiaj cego. 

§ 14 

WYKONAWCY, KTÓRYM WSPÓLNIE UDZIELONO ZAMÓWIENIE PUBLICZNE – KONSORCJUM 

(ZAPIS WARUNKOWY – OBOWI ZUJE TYLKO W PRZYPADKU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO WYKONAWCY, 

KTÓRY UBIEGA  SI  O ZAMÓWIENIE WSPÓLNIE TWORZ C KONSORCJUM) 

 

1. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawcy wyst puj cy wspólnie do realizacji Umowy 

tworzyli Konsorcjum zawi zane na ca y okres trwania Umowy. Konsorcjum jest stron  

Umowy do czasu, gdy przynajmniej jeden z Konsorcjantów spe nia wymogi postawione 

przez Zamawiaj cego. 

2. Wykonawcy tworz cy konsorcjum, którym wspólnie udzielono zamówienie publiczne, 

zwani dalej Koasekuratorami, zobowi zani s  wskaza  spo ród siebie Koasekuratora 

Wiod cego powo anego na ca y okres realizacji Umowy, uprawnionego do 

reprezentowania wszystkich Koasekuratorów wobec Zamawiaj cego, w szczególno ci 

w zakresie zawarcia i wykonywania Umowy. 

3. Stanowisko Koasekuratora Wiod cego, w szczególno ci o uznaniu lub odmowie 

uznania roszcze  o odszkodowa  wywiera skutki prawne dla pozosta ych 

Koasekuratorów. 



Oznaczenie sprawy: U/PN/1/2020/S 
 

str. 127 
 

 
 

4. Zap ata sk adki ubezpieczeniowej nast pi na konto bankowe wskazane Zamawiaj cemu 

przez Koasekuratora Wiod cego. Zap ata sk adki ubezpieczeniowej Koasekuratorowi 

Wiod cemu powoduje wyga ni cie zobowi zania Zamawiaj cego wobec wszystkich 

Koasekuratorów. 

5. Dla celów Umowy, gdziekolwiek w dokumencie ubezpieczenia lub ogólnych 

warunkach ubezpieczenia, maj cych zastosowanie do Umowy Generalnej 

Ubezpieczenia u yty jest zwrot „Ubezpieczyciel”, zapis taki b dzie rozumiany jako 

odnosz cy si  do wszystkich Koasekuratorów. 

 

§ 15 

WYKONAWCY DZIA AJ CY W FORMIE TOWARZYSTWA 

UBEZPIECZE  WZAJEMNYCH 

(ZAPIS  WARUNKOWY – OBOWI ZUJE  TYLKO  W PRZYPADKU UDZIELENIA 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYKONAWCY, 

KTÓRY DZIA A W FORMIE  TOWARZYSTWA UBEZPIECZE   WZAJEMNYCH) 

 

1. Zamawiaj cy wymaga aby Wykonawcy dzia aj cy w formie towarzystwa ubezpiecze  

wzajemnych posiadali w statucie zapis, z którego wynika, e towarzystwo b dzie 

ubezpiecza o tak e podmioty nie b ce cz onkami towarzystwa. Zamawiaj cy b dzie 

traktowany jako podmiot nie b cy cz onkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie 

dzie zobowi zany do udzia u w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie 

dodatkowej skladki zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej z dnia 11 wrze nia 2015 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 381 ze 

zm.). 

§ 16 
POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ADMINISTRACJI DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Wykonawca o wiadcza, e b dzie przetwarza  dane osobowe wy cznie w zakresie 

i celu uregulowany postanowieniami Umowy w sprawie zamówienia i Umowy 

generalnej ubezpieczenia. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie 
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danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj cy 

informuj , e:  

2.1. administratorem danych osobowych jest Spó ka Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz sp. 

z o.o. z siedzib  w Zgierzu, przy ul. A.Struga 45, 95 100 Zgierz; e-mail:  ................ 

2.2. Pracownikiem ds.  ochrony danych osobowych w  „Wodoci gi i Kanalizacja - 

Zgierz” Sp. z o.o.  jest Pani Ma gorzata Augustyniak, kontakt: 

m.augustyniak@wodkan.zgierz.pl 

2.3. Dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

zwi zanym z wykonaniem umowy zawartej po przeprowadzeniu  post powania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

2.4. Odbiorcami danych osobowych b  osoby lub podmioty, którym udost pniona 

zostanie dokumentacja post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 

dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), dalej „ustawa Pzp” oraz dokumentacja z wykonania przedmiotowej umowy; 

2.5. Dane osobowe b  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy p.z.p, przez 

okres 4 lat od dnia zako czenia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca y czas trwania 

umowy, chyba e przepisy szczególne stanowi  inaczej; 

2.6. Obowi zek podania danych osobowych przez Wykonawc  bezpo rednio jego 

dotycz cych jest wymogiem ustawowym okre lonym w przepisach ustawy p.z.p., 

zwi zanym z udzia em w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania okre lonych danych wynikaj  z ustawy p.z.p.;  

2.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie b  podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2.8. Osoba, której dane osobowe dotycz  posiada: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost pu do danych osobowych Pani/Pana 
dotycz cych; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo dania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrze eniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO;   

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz cych 
narusza przepisy RODO; 
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2.9. Osobie, której dane osobowe dotycz  nie przys uguje: 

a) w zwi zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni cia danych 
osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdy  podstaw  prawn  przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

d) Wykonawca wype niaj c obowi zki informacyjne wynikaj ce z art. 13 lub art. 
14 RODO wzgl dem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio 
lub po rednio pozyska  w celu ubiegania si  o udzielenie zamówienia 
publicznego w tym post powaniu sk ada stosowne o wiadczenie zawarte w 
Formularzu ofertowym (Za cznik nr 2 do SWZ). 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KO COWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy maj  zastosowanie  

w szczególno ci: 

1.1. przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1145 ze zm.); 

1.2. przepisy ustawy Prawo zamówie  Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.   

1843.); 

1.3.  przepisy ustawy z dnia 11 wrze nia 2015 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 381 ze zm.). 

2. Strony Umowy s  zobowi zane do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych  

i informacji, jakie uzyska y w zwi zku z realizacj  Umowy bez wzgl du na sposób  

i form  ich utrwalenia i przekazywania, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa,  

a w szczególno ci w zakresie danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej,  

z zastrze eniem postanowie  ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji 

publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1429). 

3. W Umowie Generalnej Ubezpieczenia Zamawiaj cy zwany jest Ubezpieczaj cym i/lub 

Ubezpieczonym,  natomiast Wykonawca zwany jest Ubezpieczycielem. 

4. Umow  o wykonanie sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po 

jednym dla ka dej ze Stron.  

5. Integraln  cz  Umowy stanowi : 

5.1. Za cznik nr 1 – Umowa Generalna Ubezpieczenia; 
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5.2. Za cznik nr 2 – ogólne warunki ubezpieczenia; 

5.3. Za cznik nr 3 – oferta wraz z formularzem cenowym – szczegó owa kalkulacja 

oferowanej ceny. 

5.4. Za cznik nr 4 – Procedura Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia 

5.5. Za cznik nr 5 – Umowa koasekuracji (je eli dotyczy). 

 

 

 

 

 

…....................................................... 

piecz  i podpisy za  

„WODOCI GI I KANALIZACJA – ZGIERZ”  

SP. Z O.O.   

 

…....................................................... 

piecz  i podpisy za  

WYKONAWC  
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Za cznik nr 6b 

 

WZÓR UMOWY 

 

Zawarta w dniu .................... 2020 roku pomi dzy: 

„Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz” Sp. z o.o. z siedziba w Zgierzu, ul. A. Struga 45, 

wpisan  do Rejestru Przedsi biorców, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla odzi – 

ródmie cia w odzi, XX Wydzia  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod 

numerem KRS 0000046134, z kapita em zak adowym w wysoko ci 61 278 750,00 z , NIP 

732 18 68 898, reprezentowan  przez: 

1. ……………………….. - …………………..,  

2. ……………………….. - ………………….., 

zwan  dalej w tre ci Umowy Zamawiaj cym (Ubezpieczaj cym), 

a  

.....................................................................................................................................................z 

siedzib  w ......................................... zarejestrowanym w ........................................ pod 

numerem ..................................... 

reprezentowanym przez: 

1. .............................................................................................................. 

2. ............................................................................................................. 

zwanym dalej w tre ci Umowy Wykonawc . 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiaj cego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Ubezpieczenie maj tkowe Spó ki „Wodoci gi i Kanalizacja – 

Zgierz” Sp. z o.o.” na okres od 03.04.2020 r. do 02.04.2023r.”, przeprowadzonego zgodnie 

z Regulaminem udzielania zamówie  w Spó ce, Strony zawieraj  Umow  nast puj cej tre ci: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1) Przedmiotem Umowy jest wiadczenie przez Wykonawc  us ug ubezpieczenia na rzecz 

Zamawiaj cego w nast puj cym zakresie:  

a) obowi zkowe ubezpieczenie mienia odpowiedzialno ci cywilnej posiadacza 

pojazdu („OC”), 

b) ubezpieczenie pojazdów l dowych od uszkodze  i kradzie y („AC”), 
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c) ubezpieczenie nast pstw nieszcz liwych wypadków kierowcy i pasa erów 

(„NNW”), 

d) ubezpieczenie assistance („ASS”). 

2) Szczegó owy warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej okre la Umowa Generalna 

Ubezpieczenia stanowi ca Za cznik nr 1 do niniejszej Umowy, zwana w dalszej 

cz ci „Umow  Generaln  Ubezpieczenia”.  

3) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie w zakresie us ug obj tych 

przedmiotem Umowy zastosowanie maj  przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy 

Prawo zamówie  publicznych, Ustawy o dzia alno ci ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej oraz postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, 

przy za eniu, e przepisy te wi  Strony jedynie w zakresie nieuregulowanym  

i niesprzecznym z niniejsz  Umow  i pozosta ymi jej za cznikami, a postanowienia 

zawarte w Umowie Generalnej Ubezpieczenia maj  pierwsze stwo przed 

postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia. Dla poszczególnych rodzajów 

ubezpieczenia Wykonawca wska e jedne ogólne warunki ubezpieczenia. 

 

§ 2 

P NOMOCNIK ZAMAWIAJ CEGO 

1.    Umowa jest wykonywana za po rednictwem i przy udziale Pe nomocnika 

Zamawiaj cego - Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o., 90-613 

ód , ul. Gda ska 91, NIP: 727-22-70-042, Regon: 471628890, Numer KRS 

0000047653, nr zezwolenia PUNU 220/97, zwanego w dalszej cz ci Umowy 

„Brokerem”. 

§ 3 

OKRES REALIZACJI UMOWY 

1. Realizacj  Umowy ustala si  na okres 36 miesi cy pocz wszy od dnia 03.04.2020 r. do 

02.04.2023r. Okres realizacji Umowy jest to samy z okresem ochrony 

ubezpieczeniowej wynikaj cym z Umowy Generalnej Ubezpieczenia, z zastrze eniem 

ust. 2. i 3. 

2. Zamawiaj cy zastrzega sobie w jednostkowych przypadkach mo liwo  zawarcia 

ubezpieczenia krótkoterminowego, o którym mowa w § 6. ust 1 pkt. 1.2. – 1.4. 

Wykonawca udzieli wówczas ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z terminami 

okre lonymi w z onych wnioskach o ubezpieczenie. 
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3. Zamawiaj cy zastrzega sobie mo liwo  zawarcia ubezpieczenia, którego data 

ekspiracji przypada po 02 kwietnia 2023 r. Ubezpieczyciel udzieli wówczas ochrony 

ubezpieczeniowej zgodnie z terminami okre lonymi w z onych wnioskach 

o ubezpieczenie. 

 

§ 4 

REALIZACJA UMOWY 

1. Wykonawca wyznaczy: 

a) jednostk  do technicznej obs ugi ubezpiecze , której zadaniem b dzie  

w szczególno ci: przyjmowanie wniosków ubezpieczeniowych, wystawianie 

dokumentów potwierdzaj cych ochron  ubezpieczeniow , sporz dzanie 

sprawozdawczo ci w zakresie likwidacji szkód, a tak e: 

b) osob  odpowiedzialn  za nadzór nad realizacj  Umowy; 

c) osoby odpowiedzialne za realizacj  poszczególnych ubezpiecze  opisanych  

w Umowie Generalnej Ubezpieczenia; 

d) osoby odpowiedzialne za techniczn  obs ug  ubezpiecze ; 

e) jednostk  wyodr bnion  organizacyjnie do likwidacji szkód Zamawiaj cego. 

2. W przypadku braku jednostki/ek wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowi zuje si  

w ci gu 14 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy utworzy  tak /ie jednostk /i  

i poda  Zamawiaj cemu jej dane teleadresowe.  

3. Zmiana danych teleadresowych jednostki oraz osób, o których mowa w ust. 1. nast puje 

poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiaj cego i Brokera, przekazane w terminie nie 

szym ni  7 dni po dokonanej zmianie. Zmiany danych teleadresowych jednostki 

i osób nie stanowi  zmiany tre ci umowy. 

4. Zamawiaj cy i Wykonawca z udzia em Brokera w terminie 30 dni od daty podpisania 

Umowy ustal  procedur  obs ugi ubezpiecze  w zakresie szczegó owych zapisów 

Procedury Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia, która b dzie stanowi a 

Za cznik nr 4 do Umowy. Strony ustal  m.in. post powanie w przypadku wyst pienia 

szkody, druki zg aszania szkód oraz inne druki, zawiadomienia, formularze. 

5. Zamawiaj cy i Wykonawca b  zobowi zani do przestrzegania procedury obs ugi 

ubezpiecze  przez ca y okres wykonywania Umowy. 

6. Zamawiaj cy zastrzega, e procedura obs ugi ubezpiecze  w zakresie likwidacji szkód 

dzie zawiera a ustalenia zgodne z zasadami okre lonymi w Umowie. 
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7. Zmiana procedury w zakresie obs ugi ubezpiecze  wymaga zgody Zamawiaj cego  

i Wykonawcy i mo e zosta  dokonana wy cznie w formie pisemnej. Zmiany 

Procedury Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia nie stanowi  zmiany Umowy. 

8. Odszkodowania nale ne Zamawiaj cemu b  wyp acane przelewem na rachunki 

bankowe wskazane przez Zamawiaj cego. 

9. Odszkodowania z ubezpieczenia pojazdów Zamawiaj cego (opisane w § 1. Ust 1 pkt. 

1.2.) b  wyp acane w kwocie uwzgl dniaj cej podatek VAT, który nie podlega 

odliczeniu. Podstaw  do wyp aty odszkodowania b dzie jeden z nast puj cych 

dokumentów: orygina  faktury, kserokopia faktury po wiadczona za zgodno  

z orygina em, refaktura, kosztorys naprawy Zamawiaj cego, kosztorys naprawy 

uzgodniony pomi dzy Wykonawc  a podmiotem dokonuj cym naprawy lub na wniosek 

Zamawiaj cego kosztorys Wykonawcy. 

10. Wykonawca nie b dzie pomniejsza  kwoty wyp acanego odszkodowania o warto  

sk adki nale nej z tytu u op aty kolejnych rat. 

11. Osoby podpisuj ce dokumenty i sk adaj ce o wiadczenia woli ze strony Wykonawcy  

i Zamawiaj cego w ramach wykonywania Umowy posiadaj  stosowne uprawnienia do 

dokonania tych czynno ci. 

§ 5 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WYSOKO  SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ 

1. czne wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy ………………… z  brutto 

(s ownie: ……………………………….. 00/100) i rozliczane b dzie wed ug p atno ci 

za realizacj  Umowy w rocznym okresie ubezpieczenia na podstawie zadeklarowanej 

ilo ci pojazdów, sumy ubezpieczenia, okresu udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz 

stóp sk adki (%) i sk adek: 

Lp Rodzaj pojazdu 
Sk adka 
OC za 
pojazd 

Stawka 
AC 

Sk adka 
NNW za 
pojazd 

1. Osobowe    

2. Ci arowe do 3,5 t    

3. Ci arowe pow. 3,5 t    

4. Przyczepy    X 

5. Ci gniki rolnicze, koparki, koparko 
– adowarki, wolnobie ne 

   

6. Samochody specjalne     
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2. Wykonawca gwarantuje niezwi kszanie stawek (stóp sk adek w %) okre lonych  

w ofercie. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy wyp acone zostanie na podstawie prawid owo 

wystawionego dokumentu ubezpieczenia.  

4. atno  wynagrodzenia odb dzie si  przelewem z rachunku bankowego 

Zamawiaj cego na wskazany w dokumencie ubezpieczenia rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

5. Za dat  realizacji p atno ci uwa a si  dat  z enia zlecenia w banku na w ciwy 

rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, e na rachunku Zamawiaj cego znajdowa a si  

wystarczaj ca ilo rodków.  

6. Wynagrodzenie roczne z tytu u ubezpieczenia pojazdów b dzie p atne w nast puj cych 
terminach: 
a) I rata p atna do 30.04. 
b) II rata p atna do 31.07. 

c) III rata p atna do 31.10. 
d) IV rata p atna do 31.01. 

7. Wynagrodzenie z tytu u nale nej sk adki za doubezpieczenia i ubezpieczenia 

krótkoterminowe b dzie p atne na podstawie dokumentu potwierdzaj cego ochron  

ubezpieczeniow  w terminie 30 dni od daty dostarczenia tego dokumentu. 

8. W przypadku wyga ni cia ochrony ubezpieczeniowej na skutek sprzeda y lub 

likwidacji pojazdu przed up ywem okresu, na jaki zosta a zawarta umowa 

ubezpieczenia Ubezpieczonemu przys uguje zwrot sk adki za okres niewykorzystanej 

ochrony ubezpieczeniowej, rozliczany wed ug zasady okre lonej w Za czniku nr 1 do 

Umowy. Sk adka nadp acona w danym roku ubezpieczenia zostanie zwrócona do 15.05. 

danego roku.  

9. Niewykorzystana kwota wynagrodzenia Wykonawcy okre lona w ust. 1 nie podlega 

zwrotowi. Wykonawcy nie przys uguje adne prawo do roszcze  z tytu u 

niewykorzystania tej kwoty w okresie obowi zywania Umowy. 

10. Wykonawca nie b dzie stosowa  sk adek minimalnych. 

§ 6  

ZMIANY SUM UBEZPIECZENIA ORAZ DOUBEZPIECZENIA I UBEZPIECZENIA 

KRÓTKOTERMINOWE  

1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  ubezpieczenia mienia, którego posiadaczem stanie 

si  Zamawiaj cy w trakcie trwania Umowy. Ubezpieczenia te przyjm  form : 



Oznaczenie sprawy: U/PN/1/2020/S 
 

str. 136 
 

 
 

1.1. doubezpiecze , które polegaj  na obj ciu ochron  ubezpieczeniow  wyposa enia 

dodatkowego; 

1.2. doubezpiecze , które polegaj  na obj ciu ochron  ubezpieczeniow  pojazdu po 

naprawie wynikaj cej ze szkody ca kowitej; 

1.3. ubezpiecze , które polegaj  na obj ciu ochron  ubezpieczeniow  pojazdu, 

którego w cicielem, posiadaczem lub u ytkownikiem stanie si  Zamawiaj cy  

a tak e udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do pojazdów 

Zamawiaj cego w przypadku wyjazdu pojazdem do krajów nie b cych 

cz onkiem systemu Zielona Karta. 

2. Sk adki za ubezpieczenia okre lone w ust. 1 b  wyliczane zgodnie z zasad  pro rata 

temporis. Wykonawca nie b dzie stosowa  sk adek minimalnych. 

3. W sytuacji, gdy wysoko  sk adki z tytu u dokonanych doubezpiecze  przekroczy 

kwot  wskazan  w §5 ust. 1 to w odniesieniu do przekroczonej warto ci Zamawiaj cy 

przeprowadzi odr bne post powanie o udzielenie zamówienia publicznego. 

§ 7 

PRZEWIDYWANE ZMIANY W UMOWIE  

1. W trakcie realizacji Umowy postanowienia Umowy mog  ulec zmianom, je eli 

konieczno  wprowadzenia zmian wynika  b dzie z okoliczno ci, których nie mo na 

by o przewidzie  w chwili zawarcia Umowy, a w szczególno ci zmiany postanowie  

umowy mog  dotyczy : 

1.1. zmian korzystnych dla Zamawiaj cego, w szczególno ci polegaj cych na 

obni eniu stawek ubezpieczeniowych obowi zuj cych w Umowie; 

1.2. regulacji prawnych wprowadzonych w ycie po dacie podpisania Umowy, 

wywo uj cych potrzeb  zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany w tym zmiany dotycz cej stawki podatku od towarów i us ug VAT; 

1.3. oznaczenia danych dotycz cych Zamawiaj cego lub Wykonawcy, w tym m.in. 

danych teleadresowych, nr telefonicznych, nr kont bankowych; 

1.4. powstania rozbie no ci lub niejasno ci w rozumieniu poj  u ytych w Umowie, 

których nie b dzie mo na usun  w inny sposób, a zmiana b dzie umo liwia  

usuni cie rozbie no ci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej 

interpretacji jej zapisów przez Zamawiaj cego i Wykonawc ; 

1.5. zaistnienia omy ki pisarskiej lub rachunkowej; 
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1.6. zakresu przedmiotu Umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu Umowy, 

wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana 

mo e by  okoliczno ciami zaistnia ymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy; 

1.7. zmiany zakresu cz ci zamówienia powierzonej podwykonawcom, przy pomocy 

którego Wykonawca realizuje przedmiot Umowy; 

§8 

ODST PIENIE OD UMOWY 

1. W razie istotnej zmiany okoliczno ci powoduj cej, e wykonanie Umowy nie le y 

w interesie publicznym, czego nie mo na by o przewidzie  w chwili zawarcia Umowy 

Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy w terminie 30 dni od powzi cia wiadomo ci  

o tych okoliczno ciach. 

2.   Zamawiaj cy mo e odst pi  od Umowy, je eli Wykonawca utraci pozwolenie na 

prowadzenie dzia alno ci ubezpieczeniowej, w terminie 30 dni od powzi cia 

wiadomo ci o tej okoliczno ci. Odst pienie nast puje w formie pisemnej pod rygorem 

niewa no ci i zawiera uzasadnienie. W takim przypadku Wykonawca otrzyma jedynie 

wynagrodzenie nale ne z tytu u wykonania prawid owo cz ci umowy. 

§9 

OBOWI ZKI ZAMAWIAJ CEGO 

1. Zamawiaj cy ma obowi zek zap aty sk adki na zasadach okre lonych w Umowie. 

2. Zamawiaj cy ma obowi zek w terminach wyznaczonych w Umowie przekazywa  do 

wiadomo ci Wykonawcy informacje o posiadanych pojazdach w tym wysoko  sum 

ubezpieczenia pojazdów obj tych ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od 

uszkodze  i utraty (AC). 

3. Zamawiaj cy ma obowi zek umo liwienia Wykonawcy przeprowadzenia ogl dzin 

pojazdu zg aszanego do ubezpieczenia oraz umo liwi  przeprowadzenie ogl dzin 

uszkodzonego pojazdu, z uwzgl dnieniem postanowie  dotycz cych zasad likwidacji 

szkód opisanych w Za czniku nr 4. 

4. Zamawiaj cy zobowi zany jest w razie zaj cia wypadku u  dost pnych mu rodków 

w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobie enia szkodzie lub 

zmniejszenia jej rozmiarów. 

5. Zamawiaj cy zobowi zany jest do niezw ocznego informowania Wykonawcy o ka dej 

zmianie adresu siedziby, mog cej mie  wp yw na realizacj  Umowy. 
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§10 

OBOWI ZKI WYKONAWCY 

1. Wykonawca poprzez wyznaczonych przez siebie pracowników do obs ugi Umowy 

dzie zobowi zany wykonywa  nast puj ce czynno ci:  

1.1 prawid owo i terminowo wykonywa  zobowi zania i powinno ci przewidziane 

Umow  oraz powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawa; 

1.2 udost pni  osobie wyst puj cej z roszczeniem wykaz dokumentów potrzebnych 

do ustalenia zobowi zania; 

1.3 poinformowa  pisemnie Zamawiaj cego i osob  zg aszaj  roszczenia  

o decyzji dotycz cej wyp aty odszkodowania, przyczynach odmowy, 

ograniczeniach wyp aty odszkodowania; 

1.4 udost pni  Zamawiaj cemu informacje i dokumenty, które mia y wp yw na 

ustalenie odpowiedzialno ci i/lub wysoko ci zobowi zania Wykonawcy; 

1.5 ka dorazowo potwierdza  Brokerowi otrzymanie elektronicznego zg oszenia 

szkody, zgodnie z Procedur  Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia 

(Za cznik nr 4). 

2. Wykonawca jest zobowi zany do pokrycia kosztów kurta u brokerskiego za czynno ci 

brokerskie okre lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpiecze  

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1881), dalej „ustawa o po rednictwie 

ubezpieczeniowym”. Kurta  zostanie ustalony w wysoko ci rednich stawek rynkowych 

dla danego ryzyka. 

3. Wykonawca b dzie pokrywa  koszty okre lone w ust. 2 przez ca y okres realizowania 

Umowy. 

4. Wykonawca zobowi zany jest do niezw ocznego informowania Zamawiaj cego  

o ka dej zmianie w dzia alno ci Wykonawcy mog cej mie  wp yw na realizacj  

Umowy. W przypadku niedope nienia tego obowi zku Wykonawca b dzie obci ony 

wszystkimi kosztami, jakie poniós  Zamawiaj cy w wyniku niniejszego zaniechania.  

§11 

OBOWI ZKI BROKERA 

1. Pe nomocnik Zamawiaj cego -  Broker wskazany w §2  jest upowa niony do 

wykonywania nast puj cych czynno ci: 

1.1 reprezentowania Zamawiaj cego, organizacji i planowania jego ochrony 

ubezpieczeniowej w zakresie ubezpiecze  maj tkowych i osobowych, zgodnie  
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z aktami prawnymi reguluj cymi dzia alno  brokersk , z wy czeniem 

zawierania umów ubezpieczenia; 

1.2 enia do Wykonawcy wniosku o udzielenie ochrony ubezpieczeniowej;  

1.3 corocznego aktualizowania sum ubezpieczenia mienia Zamawiaj cego 

zg oszonego do ubezpieczenia; 

1.4 enia wniosku o doubezpieczenie i ubezpieczenia krótkoterminowe; 

1.5 administrowania wykonania zamówienia publicznego pod wzgl dem 

prawid owo ci i zgodno ci z przedmiotem zamówienia; 

1.6 opracowania przy udziale Wykonawcy Procedury Realizacji Umowy Generalnej 

Ubezpieczenia, o której mowa w § 4 ust. 4 Umowy;  

1.7 administrowana procesem likwidacji szkód w imieniu Zamawiaj cego; 

1.8 monitorowania zgodno ci procesu likwidacji szkód z przepisami prawa 

i postanowieniami Umowy; 

1.9 sprawdzania prawid owo ci wystawionych przez Wykonawc  dokumentów 

ubezpieczeniowych w zakresie udzielonego zamówienia; 

1.10 wyst powania w imieniu Zamawiaj cego o zwrot nadp aconych sk adek; 

1.11 innych czynno ci wynikaj cych z udzielonego pe nomocnictwa. 

§ 12 

 FORMA KOMUNIKACJI 

1. Dopuszczaln  form  komunikacji pomi dzy Zamawiaj cym, Brokerem a Wykonawc  

jest przekazywanie dokumentów za po rednictwem poczty elektronicznej lub faxu, za 

wyj tkiem aneksów do Umowy, o których mowa w § 7, o wiadcze  woli o odst pieniu 

od Umowy, o których mowa w § 8, dokumentów ubezpieczenia oraz potwierdze   

o zawartym ubezpieczeniu – dokumenty te musz  by  wystawione w formie pisemnej 

pod rygorem niewa no ci. Ka da ze stron zachowuje prawo dania potwierdzenia 

odbioru przekazanych dokumentów. 

2. Korespondencja mi dzy Stronami dotycz ca wykonywania Umowy b dzie 

przekazywana do wiadomo ci Brokera. 

§ 13 

ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. Wszelkie spory, jakie mog  wynika  pomi dzy stronami w zwi zku z realizacj  

postanowie  niniejszej Umowy, b  rozwi zywane polubownie. 
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2. W razie braku mo liwo ci porozumienia si  stron w terminie d szym ni  30 dni, spór 

poddany zostanie rozstrzygni ciu przez S d w ciwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiaj cego. 

 
 

§ 14 
POSTANOWIENIA DOTYCZ CE ADMINISTRACJI DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Wykonawca o wiadcza, e b dzie przetwarza  dane osobowe wy cznie w zakresie 

i celu uregulowany postanowieniami Umowy w sprawie zamówienia i Umowy 

generalnej ubezpieczenia. 

2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep ywu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz dzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiaj cy 

informuj , e:  

2.1. administratorem danych osobowych jest Spó ka Wodoci gi i Kanalizacja – Zgierz sp. 

z o.o. z siedzib  w Zgierzu, przy ul. A.Struga 45, 95 100 Zgierz; e-mail:  ................ 

2.2. Pracownikiem ds.  ochrony danych osobowych w  „Wodoci gi i Kanalizacja - 

Zgierz” Sp. z o.o.  jest Pani Ma gorzata Augustyniak, kontakt: 

m.augustyniak@wodkan.zgierz.pl ,  

tel. 42 715 12 95, 

2.3. Dane osobowe przetwarzane b  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

zwi zanym z wykonaniem umowy zawartej po przeprowadzeniu  post powania o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

2.4. Odbiorcami danych osobowych b  osoby lub podmioty, którym udost pniona 

zostanie dokumentacja post powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z 

dnia  29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843), dalej „ustawa Pzp” oraz dokumentacja z wykonania przedmiotowej umowy; 

2.5. Dane osobowe b  przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy p.z.p, przez 

okres 4 lat od dnia zako czenia post powania o udzielenie zamówienia, a je eli czas 

trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca y czas trwania 

umowy, chyba e przepisy szczególne stanowi  inaczej; 
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2.6. Obowi zek podania danych osobowych przez Wykonawc  bezpo rednio jego 

dotycz cych jest wymogiem ustawowym okre lonym w przepisach ustawy p.z.p., 

zwi zanym z udzia em w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania okre lonych danych wynikaj  z ustawy p.z.p.;  

2.7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie b  podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

2.8. Osoba, której dane osobowe dotycz  posiada: 

e) na podstawie art. 15 RODO prawo dost pu do danych osobowych Pani/Pana 
dotycz cych; 

f) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych; 

g) na podstawie art. 18 RODO prawo dania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrze eniem przypadków, o których 
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotycz cych narusza przepisy RODO; 

2.9. Osobie, której dane osobowe dotycz  nie przys uguje: 

e) w zwi zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni cia danych 
osobowych; 

f) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
g) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdy  podstaw  prawn  przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

h) Wykonawca wype niaj c obowi zki informacyjne wynikaj ce z art. 13 lub art. 

14 RODO wzgl dem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpo rednio 

lub po rednio pozyska  w celu ubiegania si  o udzielenie zamówienia 

publicznego w tym post powaniu sk ada stosowne o wiadczenie zawarte  

w Formularzu ofertowym (Za cznik nr 2 do SWZ). 

 

§ 15 

POSTANOWIENIA KO COWE 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy maj  zastosowanie  

w szczególno ci: 

a) przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1145 ze zm. ); 
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b) przepisy ustawy Prawo zamówie  Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843); 

c) przepisy ustawy z dnia 11 wrze nia 2015 r. o dzia alno ci ubezpieczeniowej  

i reasekuracyjnej (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 381 ze zm.). 

2. Strony Umowy s  zobowi zane do utrzymywania w tajemnicy wszelkich danych  

i informacji, jakie uzyska y w zwi zku z realizacj  Umowy bez wzgl du na sposób  

i form  ich utrwalenia i przekazywania, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa,  

a w szczególno ci w zakresie danych osobowych i tajemnicy ubezpieczeniowej,  

z zastrze eniem postanowie  ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 r. o dost pie do informacji 

publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 1429). 

3. W Umowie Generalnej Ubezpieczenia Zamawiaj cy zwany jest Ubezpieczaj cym i/lub 

Ubezpieczonym,  natomiast Wykonawca zwany jest Ubezpieczycielem. 

4. Umow  o wykonanie sporz dzono w dwóch jednobrzmi cych egzemplarzach, po 

jednym dla ka dej ze Stron.  

5. Integraln  cz  Umowy stanowi : 

a. Za cznik nr 1– Umowa Generalna Ubezpieczenia 

b. Za cznik nr 2 – ogólne warunki ubezpieczenia; 

c. Za cznik nr 3 – oferta wraz z formularzem cenowym – szczegó owa kalkulacja 

oferowanej ceny. 

d. Za cznik nr 4 – Procedura Realizacji Umowy Generalnej Ubezpieczenia 

e. Za cznik nr 5 – Umowa koasekuracji (je eli dotyczy). 

 

 

 

…....................................................... 

piecz  i podpisy za  

„WODOCI GI I KANALIZACJA – ZGIERZ”  

SP. Z O.O.   

 

…....................................................... 

piecz  i podpisy za  

WYKONAWC  

 



1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

1.1.

Lp. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Stopa składki Składka roczna
1.        budynki 21 088 505,61 zł 0,00 zł
2.        budowle 36 476 776,44 zł 0,00 zł

3.       
pozostałe środki trwałe, wyposażenie, 
przedmioty podlegające jednorazowej 
amortyzacji

17 486 120,59 zł 0,00 zł

3.1.       sprzęt elektroniczny stacjonarny 1 176 124,82 zł 0,00 zł
3.2.       sprzęt elektroniczny przenośny 247 979,66 zł 0,00 zł

3.3.       

elektroniczne części maszyn, urządzeń i 
aparatów stanowiące integralną część tych 
maszyn, urządzeń i aparatów, sieci 
komputerowe

200 000,00 zł 0,00 zł

3.4.       oprogramowanie 200 000,00 zł 0,00 zł

4.        Pojazdy nie objęte ochroną Autocasco 546 393,59 zł 0,00 zł

5.        Środki obrotowe 100 000,00 zł 0,00 zł
6.        Nakłady na adaptację pomieszczeń 100 000,00 zł 0,00 zł
7.        Gotówka 20 000,00 zł 0,00 zł
8.        Mienie pracownicze 160 000,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

Lp. Suma ubezpieczenia Składka roczna
1 2 000 000,00 zł
2 1 000 000,00 zł

3 200 000,00 zł

4 200 000,00 zł

5 1 000 000,00 zł
6 50 000,00 zł
7 500 000,00 zł

8 300 000,00 zł

9 300 000,00 zł

1.2. Oferta cenowa ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (łącznie):

Składka roczna
0,00 zł
0,00 zł

0,00 zł

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

3. Oferta cenowa za ubezpieczenia Części I

1

2

Lp
Nazwa(y) 

Wykonawców

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 
podpisania niniejszej 

oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów)

Miejscowość 
i data

1

2

Łącznie:

Pieczęć(cie) 
Wykonawcy (ów)

Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) 
do podpisania niniejszej oferty w imieniu 

Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 3a 
Wzór Formularza Cenowego - Część 1 ubezpieczenie mienia  i odpowiedzialności cywilnej 

załącznik do Formularza Oferty 

Ogółem (do przeniesienia do oferty - pkt I) 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów 

Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów identyfikacji miejsc awarii 

Postanowienia dotyczące zalania na skutek nieszczelności dachów, rynien, szczelin w 
złączeniach płyt i uszkodzeń stolarki okiennej 

UWAGA! Oferta cenowa stanowi maksymalną zaoferowaną cenę z uwzględnieniem 10% przewidywanego wzrostu składki z tytułu doubezpieczeń i dokonanych inwestycji

Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów rzeczoznawców

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów restytucji dokumentów 

Postanowienia dotyczące pokrycia kosztów poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego 
przedmiotu do stanu sprzed szkody

Oferta cenowa za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
Koszty dodatkowe ponad sumę ubezpieczenia

Składka za trzyletni okres obowiązywania Umowy Generalnej Ubezpieczenia + 10% możliwych doubezpieczeń

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

(pieczęć Wykonawcy)

łącznie:

Postanowienia dotyczące zwiększonych kosztów działalności

Przedmiot ubezpieczenia Składka roczna

Postanowienia dotyczące sumy uzupełniającej 

Postanowienia dotyczące dodatkowych kosztów działalności związanych z koniecznością 
dostarczenia wody pitnej w brzmieniu 

Oferta cenowa (stopa składki i wyliczona na jej podstawie składka roczna) za ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk w okresie obowiązywania Umowy Generalnej 
Ubezpieczenia:

Koszty dodatkowe ponad sumę ubezpieczenia



L.p. Rodzaj pojazdu

Ilość 
pojazdów 

do OC i 
NNW

Ilość 
pojazdów 

do AC

 Suma 
ubezpieczenia 

Składka OC 
za pojazd

Stawka AC (w 
%)

Składka AC
Składka 
NNW za 
pojazd

Ilość pojazdów 
do Ass Pakiet 
Podstawowy

Składka 
Assistance za 
pojazd  Pakiet 
Podstawowy

Składka łączna 
za roczny okres 

ochrony

1 Osobowe 1 1 19 400,00 zł      -  zł                  1 -  zł                   
2 Ciężarowe o DMC do 3,5 t 9 2 85 100,00 zł      -  zł                  -  zł                   
3 Ciężarowe o DMC pow. 3,5 t 2 1 745 000,00 zł    -  zł                  -  zł                   
4 Przyczepy 13 2 9 353,70 zł        -  zł                  -  zł                   

5
Ciągniki rolnicze, koparki, koparko - 
ładowarki, wolnobieżne 8 2 657 145,40 zł    -  zł                  -  zł                   

6 Specjalne 2 1 263 169,00 zł    -  zł                  -  zł                   

-  zł                   

L.p.
 Składka za 

roczny okres 
ochrony 

1                      -   zł 
2                      -   zł 
3                      -   zł 
4                      -   zł 

L.p. Rodzaj ubezpieczenia

1. Ubezpieczenie pojazdów

Miejscowość i 
data

Tabela nr 1 - wyliczenie składki 

UWAGA! Należy wypełnić pola w kolorze białym, wpisując: w kolumnę "składka OC za pojazd", "składka NNW za pojazd", 
"składka assistance za pojazd ", kwotę składki za jeden pojazd danego rodzaju, należy wpisać liczbę, grosze oddzielić przecinkiem, 
nie wpisywać waluty, w kolumnie "stawka AC" należy wpisać liczbę, która odpowiada ilości procentowej oferowanej stawki, nie 
wpisywać znaku "%". 

Tabela nr 2 Oferta cenowa za ubezpieczenia pojazdów

UWAGA! Oferta cenowa stanowi maksymalną zaoferowaną cenę z uwzględnieniem 10% przewidywanego wzrostu składki z tytułu 
doubezpieczeń i dokonanych inwestycji

Suma składek

Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 
Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
Ubezpieczenie assistance

Nazwa (y) 
wykonawców

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
złożenia oferty

 Podpis osoby upoważnionej 
do złożenia oferty 

Pieczęć 
wykonawców

Tabela nr 3 Łączna oferta cenowa

Składka łączna

                                                                -   zł 

 Oferta cenowa (do przeniesienia do 
Formularza oferty pkt I)  

                                                                           -   zł 

Załącznik nr 3b 
Wzór Formularza Cenowego - Część 2 ubezpieczenie pojazdów 

załącznik do Formularza Oferty 

(pieczęć Wykonawcy)

Rodzaj ubezpieczenia


