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1. CHARAKTERYSTYKA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

1.1. PROWADZONA DZIAŁALNOŚĆ  
 
Przedmiotem działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu jest wykonywanie 

obowiązków zarządcy drogi – zarządzanie drogami powiatowymi na terenie powiatu nowosądeckiego, 

obejmujące sprawy z zakresu planowania, budowy i modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz 

zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych. PZD wykonuje obowiązki zarządcy na  

ok. 500 km dróg powiatowych. 

PZD wykonuje bieżące remonty dróg własnymi pracownikami etatowymi, natomiast realizacje 

inwestycji budowlano-montażowych powierza się zewnętrznym firmom oraz zimowe utrzymanie dróg 

zostaje zlecone firmom trzecim. 

Do zakresu działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu należą w szczególności 

następujące zadania: 

1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. 

2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz 

obiektów inżynierskich. 

3. Pełnienie funkcji inwestora. 

4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających 

ruch i innych urządzeń związanych z drogą. 

5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu. 

6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań 

na rzecz obronności kraju. 

7. Koordynacja robót w pasie drogowym. 

8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach 

publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach 

przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar 

pieniężnych. 

9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych. 

10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych. 

11. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających. 

12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników. 

13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg. 

14. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu 

oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób 

lub mienia. 

15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego. 

16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie 

drogowym poza obszarami zabudowanymi. 

17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie 

organu zarządzającego drogą. 

18. Proponowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych. 

19. Ustalanie przebiegu dróg powiatowych. 

20. Opiniowanie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

21. Wydawanie opinii o przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich. 

22. Wydawanie opinii o zaliczeniu dróg wojewódzkich. 

23. Przejęcie własności dróg zaliczonych do powiatowych. 
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24. Finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg powiatowych, zarządzania 

nimi oraz finansowanie zadań w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

25. Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych. 

26. Wydawanie zezwoleń na przewóz ładunków ponadnormatywnych, jeżeli przejazd ma się 

rozpocząć na drodze powiatowej. 

27. Wyrażanie zgody na przebudowę i remont obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych  

z gospodarką drogową lub obsługą ruchu – istniejących w pasie drogowym, które nie 

powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego i nie zakłócają wykonywania zadań 

zarządu drogi. 

28. Wyrażanie zgody na zbliżenie do drogi urządzeń liniowych i obiektów budowlanych. 

29. Zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat. 

30. Sprawowanie trwałego nieodpłatnego zarządu gruntami w pasie drogowym oraz zarządzanie 

tymi gruntami w ramach tego zarządu. 

31. Realizacje obowiązków w zakresie lokalizacji przystanków komunikacyjnych oraz 

udostępnianie gminie części pasa drogowego na budowy, przebudowy i remontu wiat 

przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych. 

32. Urządzanie czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w czasie 

przerwy komunikacji na drodze. 

33. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny, jeżeli impreza ma 

rozpocząć się na drodze powiatowej lub gminnej. 

34. Wprowadzenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach powiatowych  

i gminnych oraz ustalanie stawek opłat dla poszczególnych miast oraz odcinków dróg. 

35. Współdziałanie z dyrekcją kolei w sprawach bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii 

kolejowych z drogami publicznymi. 

36. Zapobieganie klęskom żywiołowym i ich skutkom, współdziałanie w usuwaniu szkód na 

drogach. 

37. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych i pozabudżetowych na 

zadania realizowane przez Powiat Nowosądecki. 

38. Opracowywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków pomocowych i innych 

źródeł pozabudżetowych w zakresie infrastruktury drogowej. 

39. Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg powiatowych.   

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu posiada swoją siedzibę w Nowym Sączu przy 

ul. Wiśniowieckiego 136. Pod tym adresem znajdują się budynki administracyjno-magazynowe wraz  

z wyposażeniem, budowle (do ubezpieczenia zgłaszane budowle w lokalizacjach, zgodnie  

z załącznikiem nr 5, środki obrotowe, urządzenia i maszyny budowlane na placu składowania. 

W PZD Nowy Sącz zatrudnia 41 pracowników (pracownicy fizyczni oraz biurowi). W okresie letnim 

PZD daje zatrudnienie osobom skierowanym przez Biuro Pracy w ramach robót publicznych. 

Planowany budżet Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu na 2023 r. wynosi  
ok: 67.077.252,00 PLN 
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1.2. OPIS  MAJĄTKU  UBEZPIECZAJĄCEGO  
 
W siedzibie PZD ustanowiona jest ochrona przez 24 godziny. Budynki i teren są objęte systemem 
kamer i alarmem. 

WARTOŚCI MAJĄTKU Z ZAPISÓW KRŚT (informacyjnie) 

Wartość majątku PZD wg stanu z 30-10-2022, wyrażonego w wartościach księgowych początkowych 

wynosi (poniższe wartości podawane są informacyjnie i nie stanowią w całości sum ubezpieczenia): 

 

Grupa 
KRŚT 

Nazwa Wartość Brutto 

1 Budynki 408.819,11 

2 Budowle 1.303.214.276,59  

3 Maszyny elektroenergetyczne 13.986,28 

4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania 105.238,23 

5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne, branżowe 2.251.871,03 

6 Urządzenia techniczne 159.214,98 

7 Środki transportowe 2.434.500,18 

8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 68.760,60 

 RAZEM 1.308.656.667 

 

2. INFORMACJA O SZKODACH 
Informacja o szkodach została zamieszczona w Załączniku Nr 9 do Zaproszenia. 

 

3. WARUNKI UBEZPIECZENIA 
3.1. Zasady Ogólne 
 

Postanowienia umowy ubezpieczenia albo innego dokumentu stanowiącego potwierdzenie zawarcia 

umowy ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed zapisami OWU. W zakresie nieuregulowanym 

postanowieniami Zaproszenia oraz Opisu Przedmiotu Zamówienia zastosowanie mogą mieć Ogólne 

Warunki Ubezpieczenia danego wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Zaproszeniem. Wszelkie 

wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści 

zawartych w Zaproszeniu oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia. Nie dopuszcza się również stosowania 

ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały określone w Zaproszeniu  

i Opisie Przedmiotu Zamówienia lub zapisane w OWU. 

 

W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia niewynikającego z działania 

umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaże ubezpieczycielowi istotnych informacji mających 

wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub 

redukcji odszkodowania pod warunkiem, że ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 

7 dni uzupełni stosowne informacje. 

 
Powyższe zapisy są obowiązujące we wszystkich częściach zamówienia zarówno w zakresie 

obligatoryjnym, jak i fakultatywnym.   

Powyższa klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniach komunikacyjnych (OC/AC/NW).  
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3.2. Warunki ubezpieczenia dla Zadania 1-szego Przedmiotu Zamówienia - Ubezpieczenie 

mienia od wszelkich ryzyk losowych i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich 

ryzyk, 

 

3.2.1. Zakres obligatoryjny 
Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w pkt. 3.2.1 (Zakres obligatoryjny) 

warunkuje ważność oferty dla Zadania 1 Przedmiotu Zamówienia. 

 

3.2.1.1. Element I – Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych. Zakres obligatoryjny 

Zakres ubezpieczenia: 
Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty, z włączeniem instalacji / urządzeń podziemnych,  

w tym co najmniej: 

− szkody na mieniu zlokalizowanym na zewnątrz, zgodnie ze swoim przeznaczeniem; 

− szkody na skutek: 

− działania człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, 

świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie i osoby, za które odpowiada Ubezpieczający; 

− działanie wody, tj. zalanie wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burze, powodzi, sztormu, 

wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, paty wodnej i cieczy w innej postaci oraz 

mrozu, gradu, opadów śniegu, naporu śniegu lub lodu, topnienia mas śniegu lub lodu, gradu; Nie 

mają zastosowania żadne wyłączenia w OWU dotyczące szkód w mieniu znajdującym się na 

terenach zalewowych lub zagrożonych powodzią. 

− huraganu (wiatr o prędkości od 17,1 m/sek.); 

− pożaru; 

− bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna; 

− eksplozji; 

− upadku statku powietrznego; 

− upadku drzew, budynków, budowli i innych przedmiotów na ubezpieczone mienie (w tym 

ogrodzenie); 

− trzęsienia, zapadania, osuwania się ziemi, skorupy składowiska odpadów; 

− dymu, sadzy; 

− huku ponaddźwiękowego; 

− zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych 

ubezpieczeniem oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami; 

− kosztów napraw uszkodzonych wskutek pęknięcia lub zamarzania przewodów i urządzeń 

będących we władaniu Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, w tym rur doprowadzenia  

i odprowadzenia wody i pary, pomp klimatyzacyjnych i cieplnych, łącznie z kosztami robót 

pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrażaniem. Limit odpowiedzialności dla ryzyka 

pękania rur z powodu zamarznięcia wynosi 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 

okresie ubezpieczenia. 

 

Okres ubezpieczenia 
12-miesięczny okres trwania dla Umowy Generalnej  

Okres polisowy: 01.01.2023 – 31.12.2023 
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Miejsce ubezpieczenia: 

Lokalizacje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będące własnością PZD lub będące w użytkowaniu, 

w trwałym zarządzie lub w dzierżawie PZD na podstawie stosownej umowy lub decyzji 

administracyjnej oraz miejsca objęte realizacją inwestycji zarządzanych przez PZD. 

 
Przedmiot ubezpieczenia 

Mienie stanowiące własność Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, jak również mienie będące 

w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, z którego wynika obowiązek jego ubezpieczenia. 

W szczególności:  

a. Budynki i budowle , w tym magazyn blaszany, ekrany akustyczne, aktywne przejścia dla pieszych, 

sygnalizacja, przepompownie (urządzenia znajdujące się pod ziemią), a także ogrodzenia, bramy, 

szlabany oraz zagospodarowanie terenu; w wartości budynków uwzględnione są ich oszklenia oraz 

urządzenia i instalacje podziemne; 

b. Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym elektronika nie ujęta w ubezpieczeniu sprzętu 

elektronicznego, 

c. Niskocenne środki trwałe, wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych (np. amortyzowane 

jednorazowo); 

d. Wartości pieniężne i inne walory pieniężne w kasach; 

e. Mienie pracowników (limit 500 zł na osobę); 

f. Środki obrotowe (znaki, tablice drogowe, bariery sprężyste, emulsje asfaltowe, mieszanki 

mineralne na zimno, kruszywa, tarcica); 

 

Sumy ubezpieczenia/system ubezpieczenia 

a). Budynki i budowle, z wyłączeniem dróg, mostów należących do Powiatowego Zarządu Dróg 

• w systemie ubezpieczenia na sumy stałe, 

• suma ubezpieczenia dla budynków: 2.418.994,73 zł; wg wartości  odtworzeniowej liczonej wg 

wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 – 5.141 zł/m2 powierzchni, (wykaz 

budynków w załączniku nr 4, 

• suma ubezpieczenia dla budowli – 3.493.904,66 zł wg wartości odtworzeniowej (wykaz 

budowli w Załączniku nr 5. 

b). Maszyny, urządzenia i środki trwałe zaliczane do grupy 3, 4, 5, 6 i 8 KRŚT, z wyłączeniem 

pojazdów, objętych Zadaniem nr 3, w tym sprzęt komputerowy i urządzenia związane z 4 grupą 

KRŚT (z wyłączeniem sprzętu elektronicznego objętego oddzielnym ubezpieczeniem) 

• w systemie ubezpieczenia na sumy stałe wg wartości księgowej brutto (początkowej); 

• suma ubezpieczenia:  999.975,79 zł 

c). Wyposażenie nie zaliczane do środków trwałych według szacunku na podstawie ewidencji 

(nisko cenne składniki majątku) 

• ubezpieczenia w systemie limitu na pierwsze ryzyko wg wartości odtworzeniowej; 

• limit: 506.000 zł; 

d). Wartości pieniężne i inne walory pieniężne w kasach; 

• ubezpieczenia w systemie limitu na pierwsze ryzyko wg wartości nominalnej; 

• Limit: 3.000 zł 

e). Mienie osobiste pracowników i studentów /praktykantów/ 

• ubezpieczenie w systemie pierwszego ryzyka z limitem 500 zł na osobę;. 

• ubezpieczenie wg wartości rzeczywistej. 

• Limit: 20.500 zł. 
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f). Środki obrotowe 

• ubezpieczenie na sumy stałe wg wartości nabycia lub kosztu wytworzenia; 

• limit:  250.000 zł 

Franszyzy: 

 - integralna: 100 zł; 

 - redukcyjna: zniesiona , z wyjątkiem:  

Franszyza redukcyjna 500 zł dla ekranów, ryzyka przepięć niezwiązanych z wyładowaniami 
atmosferycznymi;   
Franszyza redukcyjna 300 zł dla kradzieży zwykłej;  

 

Podlimit dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku – Limity na jedno i wszystkie zdarzenia  

w okresie ubezpieczenia: 

200.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia – limit łączny 

(solidarny) dla wszystkich lokalizacji w odniesieniu do środków trwałych. 

 

45.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia – limit łączny 

(solidarny) dla wszystkich lokalizacji w odniesieniu do środków obrotowych. 

 

3.000 zł dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki z lokalu. 

Dla pozostałych rodzajów mienia – 20% sumy ubezpieczenia poszczególnych rodzajów 

ubezpieczonego mienia, o ile nie został wskazany odrębny limit. 

 

Podlimit dla ryzyka wandalizmu i dewastacji: 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 

ubezpieczenia, przy czym dla szkód estetycznych (graffiti) limit wynosi 20.000 zł na jedno zdarzenie 

i 50.000 zł na wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia; 

Podlimit dla ryzyka poszukiwania miejsca wycieku lub powstania szkody: 10.000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia; 

Podlimit dla szkód w urządzeniach i instalacjach podziemnych (wszelkie instalacje wodno-

kanalizacyjne): 30.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia; 

Szkody w naziemnych oraz podziemnych liniach (przesyłowych i rozdzielczych) 

elektroenergetycznych, teletechnicznych, i innego typu oraz urządzeniach stanowiących ich integralną 

część, służących do rozdziału i przetwarzania energii lub sygnałów, zaspokajających 

Ubezpieczającego, zlokalizowanych na jego terenie i stanowiących jego własność są pokrywane  

w zakresie ubezpieczenia. Odpowiedzialność ograniczona do odległości nie większej niż 1.000 m od 

budynku (budowli). 

 

Klauzule dodatkowe - Wymagania szczególne  

1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu:  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy strony 

uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez 

konieczności wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem dodania, 

zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. 

Wspomniane pokrycie wydatków nie może przekroczyć 120 % łącznej wartości sum ubezpieczenia 

zadeklarowanej w pkt a i b Przedmiotu ubezpieczenia. Deklaracja Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

co do zmian następowała będzie po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Automatyczne objęcie 
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ochroną ubezpieczeniową ma zastosowanie do wartości sumy ubezpieczenia określonej powyżej, po 

przekroczeniu której objęcie ochroną wymaga akceptacji ubezpieczyciela.  

Klauzula dotyczy wyłącznie mienia określonego w pkt a) (budynki, budowle) oraz b) (Maszyny, 

urządzenia i środki trwałe zaliczane do grupy 3, 4, 5, 6 i 8 KRŚT, z wyłączeniem pojazdów, objętych 

Zadaniem nr 3, w tym sprzęt komputerowy i urządzenia związane z 4 grupą KRŚT (z wyłączeniem 

sprzętu elektronicznego objętego oddzielnym ubezpieczeniem). Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu 

w terminie 45 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia podanego w polisie wg stawki zastosowanej 

przy zawieraniu ubezpieczenia. 

Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w okresie podanym w polisie. 

2. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po szkodzie oraz zabezpieczenia 

mienia, w brzmieniu: 

Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty usunięcia pozostałości po 

szkodzie do limitu 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia 

– ponad limit wynikający z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia. 

3. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) z limitem 

odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 3.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia – limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich 

ryzyk losowych oraz dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk. Za kradzież 

zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia 

niespełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Wyłączeniu podlega mienie pracowników 

oraz gotówka w kasie, a także braki inwentarzowe. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia faktu 

kradzieży na Policję. 

4. Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego, w brzmieniu: 

Zostaje potwierdzone, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, zakres 

ochrony zostaje rozszerzony o wszelkie szkody w mieniu znajdującym się na zewnątrz budynków,  

w ramach lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia (np. reklamy, tablice informacyjne, kamery 

monitoringu). Ubezpieczone mienie zewnętrzne powinno być zabezpieczone w taki sposób, aby ich 

wymontowanie nie było możliwe bez użycia narzędzi. 

Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi równowartość 5.000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. 

5. Szkody materialne powstałe wskutek przepięcia bezpośredniego i pośredniego – limit do 

wysokości sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą, za wyjątkiem szkód spowodowanych 

pośrednim przepięciem, dla którego limit wynosi 100.000 zł w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. 

Za szkody powstałe wskutek pośredniego uderzenia pioruna należy rozumieć szkody wywołane 

pośrednim działaniem wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia, powodujące jego 

zniszczenie, uszkodzenie wskutek indukcji prądu elektrycznego. 

6. Szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu 

elektrycznego. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane 

przez Zamawiającego (w tym silniki elektryczne, transformatory, prądnice, agregaty prądotwórcze itp.) 

– bez szczegółowego wykazu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od szkód 

spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie:  

• niezadziałaniem  zabezpieczeń zwarciowych, przeciążeniowych lub zamkowych; 

• zmianą napięcia zasilania 

• zmianą wartości częstotliwości prądu elektrycznego 

• uszkodzeniem izolacji 

• zwarciem 

• zanikiem napięcia jednej lub więcej faz 

Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi 100.000 zł na jedno na jedno i wszystkie 

zdarzenia w 12-miesięcznym  okresie ubezpieczenia. 
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7. Klauzula pokrycia rozbicia szyb i innych elementów szklanych, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że rozszerzona zostaje odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, 

polegające na stłuczeniu i uszkodzeniu szyb oraz innych przedmiotów szklanych, należących do 

Ubezpieczającego. Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową może zostać objęte 

następujące mienie: 

a) szyby frontowe okienne i drzwiowe; 

b) oszklenie (okna) ścienne i dachowe; 

c) płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot reklamowych i ekspozycyjnych, 

kontuarów, stołów i lad; 

d) przegrody ścienne oraz osłony kantorów, boksów i kabin; 

e) lustra wiszące, stojące i zamontowane na stałe; 

f) szyldy, afisze, rurki neonowe, witraże (również w budynkach zabytkowych jako szkło artystyczne 

g) wykładziny szklane, ceramiczne lub kamienne (z wyłączeniem wykładzin znajdujących się na 

podłodze); 

h) szkło laboratoryjne; 

i) reklamy i tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem, jeśli stanowią jednolitą całość 

konstrukcyjną 

oraz 

j) koszty ustawienia rusztowań umożliwiających zamontowanie bądź zainstalowanie nowych 

przedmiotów. 

Z zakresu niniejszej klauzuli wyłączone są pośrednie i bezpośrednie konsekwencje następujących 

zdarzeń: 

a) wymiana lub wymontowywanie ubezpieczonego przedmiotu w czasie prac konserwatorskich, 

naprawczych lub w czasie jego przewozu; 

b) wadliwy montaż lub niewłaściwa technologia wykonawstwa; 

c) zadrapanie, porysowanie, poplamienie bądź zmiana barwy lub odpryśnięcie kawałków 

powierzchni ubezpieczonych przedmiotów. 

d) szyby w pojazdach zarejestrowanych, podlegających możliwości ubezpieczenia autocasco. 

Limit odpowiedzialności wynosi 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. 

Forma płatności:  

Jednorazowo 

 

 

3.2.1.2.Element II – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszelkich ryzyk.  

Zakres obligatoryjny 

Zakres ubezpieczenia Wszystkie Ryzyka fizycznego uszkodzenia i utraty sprzętu elektronicznego 

oraz nośników danych (polisa EDP) 

Okres obowiązywania 

umowy generalnej/ 

okres  ubezpieczenia 

12-miesięczny okres trwania dla Umowy Generalnej  

Okres polisowy: 01.01.2023 do 31.12.2023r;  

Przedmiot 

ubezpieczenia 

a. Sprzęt elektroniczny stacjonarny zakupiony (lub zmodernizowany) po 

31.12.2018 r. ,  

b. Sprzęt przenośny zakupiony (lub zmodernizowany) po 31.12.2018 r.;  

c. Koszty odtworzenia danych, oprogramowania;  

Wykaz sprzętu w Załączniku nr 6 

Miejsce ubezpieczenia a.  Lokalizacje Zamawiającego  

b, c.Teren RP (Sprzęt elektroniczny przenośny poza miejscem ubezpieczenia) 
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System ubezpieczenia / 

limity 

odpowiedzialności 

a. System sum stałych, wg wartości księgowej początkowej;  

b. System sum stałych, wg wartości księgowej początkowej;  

c. Wg wartości księgowej początkowej/ wg kosztów odtworzenia, limit na 

pierwsze ryzyko;  

Suma ubezpieczenia, 

z VAT 

a.  72.760 zł 

b.  64.936,96 zł  

c.  50.000 zł 

Franszyza redukcyjna Dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego w miejscu ubezpieczenia : 

•  200 zł,  

Dla sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 

• 200 zł, przy czym 10% wartości szkody min. 200 zł dla ryzyka kradzieży  

z włamaniem, rabunku oraz upuszczenia sprzętu przenośnego, gdy 

szkoda powstała poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie;  

Dla kosztów odtworzenia danych i oprogramowania, oraz dla ryzyka kradzieży 

zwykłej: 300 zł 

Franszyza integralna zniesiona 

 

Klauzule dodatkowe - Wymagania szczególne w Elemencie II 

 

Klauzule dodatkowe, 

warunkujące ważność 

oferty – jeśli nie 

zaznaczono inaczej 

podane limity odnoszą 

się do polisowego 

okresu ubezpieczenia 

1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu: 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje 

automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności 

wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem 

dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w ciągu okresu 

trwania niniejszego ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie wydatków nie 

może przekroczyć limitu 30.000 zł. Deklaracja Ubezpieczającego 

/Ubezpieczonego co do zmian następowała będzie po zakończeniu  

12-miesięcznego okresu ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną 

ubezpieczeniową ma zastosowanie do limitu określonego powyżej, po 

przekroczeniu którego objęcie ochroną wymaga akceptacji 

ubezpieczyciela.  

Klauzula dotyczy wyłącznie mienia określonego w pkt a, b) (Sprzęt 

elektroniczny stacjonarny i przenośny zakupiony z (lub zmodernizowany)  

po 31.12.2018 r. Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni 

po zakończeniu 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia wg stawki 

zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia.  

Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w 12-miesięcznym okresie 

ubezpieczenia. 

 

2. Klauzula dla sprzętu przenośnego 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel 

przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w sprzęcie objętym 

ochroną ubezpieczeniową użytkowanym poza miejscem ubezpieczenia 

określonym w polisie.  Jednocześnie obowiązują zapisy odpowiedzialności 

zakładu ubezpieczeń za ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku 

przedmiotu ubezpieczenia z pojazdu – zakład ubezpieczenia odpowiada 

gdy: 
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- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja); 

- został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki; 

- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godz. 6.oo, a 22.oo 

(nie stosuje się ograniczenia czasowego, jeśli pojazd był na parkingu 

strzeżonym lub w garażu); 

- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz;  

-  

3. Klauzula ubezpieczenia nośników obrazu w urządzeniach 

fotokopiujących, w brzmieniu: 

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że odpowiedzialność 

Ubezpieczyciela jest rozszerzona o szkody w bębnach selenowych 

urządzeń fotokopiujących.  Zasady likwidacji szkód: w przypadku szkód 

spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz 

rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej;  

w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej 

ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia.  

Wskaźnik ten określony jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia 

powstania szkody do normy technicznej przewidzianej przez producenta 

dla danego urządzenia. 

 

4. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej 

(zwykłej) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 

3.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie 

ubezpieczenia wskazanym w polisie – limit wspólny dla ubezpieczenia 

mienia od wszystkich ryzyk losowych oraz dla ubezpieczenia sprzętu 

elektronicznego od wszelkich ryzyk. Za kradzież zwykłą należy rozumieć 

utratę przedmiotu ubezpieczenia powstałą wskutek zdarzenia nie 

spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku. Ochrona nie 

dotyczy ryzyka kradzieży mienia pracowników i studentów oraz braków 

inwentarzowych. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia faktu 

kradzieży na Policję. 

 

5. Klauzula akceptacji braku wyłączenia ryzyk: pożar, wybuch, 

eksplozja, uderzenie pioruna (również pośredniego), upadek pojazdu 

powietrznego, powódź, zalanie przez wydostanie się wody, innych cieczy 

lub pary z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, huragan, rabunek, kradzież  

z włamaniem; 

 

6. Klauzula tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy  

w eksploatacji, w brzmieniu: 

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty 

lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego, który wcześniej sprawny 

technicznie i eksploatowany pozostaje chwilowo nie użytkowany lub 

tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia, objętych ochroną.  

Za okres przejściowy rozumie się okres nie dłuższy niż 3 miesiące  
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7. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty 

dostawy do zainstalowania, w brzmieniu: 

Ubezpieczyciel rozszerza zakres ubezpieczenia na szkody z tytułu utraty 

lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego w okresie od daty dostawy do 

miejsca ubezpieczenia do momentu zainstalowania na stanowisku pracy  

i zakończenia testów, jeśli były wymagane przez producenta. Okres 

ochrony wynosi 3 miesięcy od daty dostawy i może być wydłużony za 

zgodą Ubezpieczyciela. 

 

Forma płatności:  

Jednorazowo 

 

 

 

 

KLAUZULE ŁĄCZNE DLA ELEMENTU I i II  

 

Zakres obligatoryjny 

KLAUZULE DODATKOWE warunkujące ważność oferty w części obligatoryjnej 

 

1). Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: 

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

niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy 

umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg. Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje 

rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowanej 

przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli. 

Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. 

2). Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu, w brzmieniu: 

Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek samozapłonu, przepięcia 

elektrycznego oraz na skutek pośredniego uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony. 

3). Klauzula LEEWAY 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że w przypadku powstania szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana 

tylko w przypadku mienia, którego wartość nowa odtworzeniowa w momencie powstania szkody 

będzie wyższa niż 120 % sumy ubezpieczenia. 

4). Klauzula szkód w wyniku prac remontowych i modernizacyjnych, w brzmieniu: 

Zostaje potwierdzone, że szkody w mieniu będącym przedmiotem prac budowlano-montażowych, 

powstałe w związku lub na skutek prowadzonych prac remontowych i modernizacyjnych 

pozostających na ryzyku Zamawiającego wchodzą w zakres ochrony z limitem odpowiedzialności 

ubezpieczyciela w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie 

ubezpieczenia określonym w polisie, pod warunkiem, że prowadzone prace nie wymagają zgody 

(pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy. Dla szkód w mieniu będącym przedmiotem 

ubezpieczenia ochrona pozostaje utrzymana mocą umowy ubezpieczenia, do wysokości sum 

ubezpieczenia. Z zakresu niniejszej klauzuli wyłącza się prace, które naruszają konstrukcję budynku 

oraz dachu. 
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5). Klauzula miejsca ubezpieczenia, w brzmieniu:  

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia 

strony uzgodniły, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, obok wymienionych w polisie miejsc, także 

wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje własne, wynajmowane, dzierżawione lub w jakikolwiek inny 

sposób użytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na prace remontowe i bieżące, 

pomiary, badania i praktyki, w których wartości nie przekraczają 30.000 zł w odniesieniu do 

ruchomości oraz 300.000 zł w odniesieniu do nieruchomości.  

6). Klauzula 72 godzin, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że za jedno zdarzenie uznaje się serię zdarzeń (w tym szkody następcze), które 

nastąpiły po sobie w okresie 72h od momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyną jest 

ten sam rodzaj zdarzenia losowego oraz w kontekście franszyzy redukcyjnej będą traktowane jako 

jedno zdarzenie. 

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania dla ryzyk, na które ustalono limit odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela. 

7). Klauzula pokrycia dla kosztów napraw, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że do limitu 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 12-miesięcznym okresie 

ubezpieczenia określonym w polisie pokrywane są koszty napraw wszelkich elementów 

zabezpieczających lokale, budynki i pomieszczenia, w których Zamawiający prowadzi działalność 

(ściany, stropy, framugi, futryny, wszelkie instalacje, kamery monitoringu, czujki alarmu, itp.) pod 

warunkiem, że powyższe koszty wynikają z ubezpieczonych zdarzeń. 

8). Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją ratowniczą, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że do limitu 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w 12 miesięcznym 

okresie ubezpieczenia określonym w polisie pokrywane są szkody powstałe w związku z prowadzoną 

akcją ratowniczą. Odszkodowaniem objęte jest zarówno mienie ubezpieczone jak i pozostałe mienie 

będące własnością Zamawiającego.  Nie stosuje się zasady proporcji. 

9). Klauzula początku odpowiedzialności, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się początek okresu ubezpieczenia. 

10). Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu 

bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na 

rachunku Zamawiającego znajdowały się wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności. 

11). Klauzula prolongacyjna, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że brak wpłaty przez Zamawiającego składki lub którejkolwiek z rat w terminie 

przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani 

zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do odstąpienia przez 

Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty 

składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowy, co 

najmniej 7 dniowy, termin zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym 

terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 

12). Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń w brzmieniu: 

ustala się, że w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez 

obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych jeżeli, zachowanie dotychczasowych 

rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może być wyższe 

niż wyliczone wg kosztów odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji. 
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13). Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń w brzmieniu:  

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się co następuje: Ubezpieczyciel oświadcza, że 

akceptuje stan zabezpieczeń mienia przed pożarem, wybuchem, piorunem, przepięciem kradzieżą 

oraz rabunkiem na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel oświadcza, że stan 

zabezpieczeń przeciwpożarowych przeciw kradzieżowych oraz przeciwprzepięciowych uznaje za 

wystarczający. Jednocześnie Ubezpieczyciel akceptuje odstąpienie od wymogu posiadania krat  

w obiektach, gdzie konstrukcja budynku lub sposób ich użytkowania na to nie pozwalają lub 

pomieszczenia chroni instalacja alarmowa. Budynki należące do Ubezpieczającego posiadają 

zabezpieczenia p.poż zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie przeciwpożarowej lub zgodne  

z innymi przepisami odpowiednimi dla specyfiki danego budynku. 

Klauzula ta ma zastosowanie pod warunkiem, że posiadane zabezpieczenia są sprawne i stosowane. 

14). Klauzula VAT w brzmieniu: 

Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług 

(VAT) lub jeśli Ubezpieczony będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia dotkniętego 

szkodą, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia wymieniona w Polisie zostanie 

zwiększona o kwotę podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela. 

W wypadku szkody Ubezpieczony złoży oświadczenie czy w wypadku mienia które uległo szkodzie 

uzyskał zwrot naliczonego podatku VAT. 

15). Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców w brzmieniu: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną 

poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uzasadnione, konieczne i udokumentowane 

koszty ekspertyz rzeczoznawców, związane z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody.  

Ochronie podlegają także koszty ekspertów zagranicznych.  Ustala się limit odpowiedzialności 20.000 

zł w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.   

16). Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, 

Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rat 

jeszcze nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat. W przypadku wypłaty 

jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat 

składki w uzgodnionych terminach i wysokości, nawet, jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie 

wypowiedziana.   

17). Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie w brzmieniu:  

W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia 

szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie odmówi wypłaty 

odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na ustalenie okoliczności  

i skutków wypadku ubezpieczeniowego. Przepisy art. 818 § 3 k.c. nie mają zastosowania.   

18). Klauzula likwidacji szkód w brzmieniu: 

W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 5.000,- zł, a których 

natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do zapewnienia niezakłóconej pracy Powiatowego 

Zarządu Dróg, Ubezpieczony może dokonać likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez 

wyspecjalizowany serwis (zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, 

zachowując części uszkodzone. 

W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku lub posiadających znamiona 

przestępstwa, Ubezpieczający przed rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia organów Policji. Dokumentami (dowodami), które należy 

niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt powstania szkody i wysokości 

poniesionych strat są: 

 - zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności powstania szkody, 

 - rachunki za naprawę lub zakup części uszkodzone części, które zostały wymienione, 

 - w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach przestępstwa - notatka policyjna, 
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 - wskazanych przez Ubezpieczającego.  

Na pisemny wniosek Ubezpieczającego rozliczenie szkody może nastąpić na podstawie kosztorysu 

sporządzonego przez warsztat naprawczy lub Ubezpieczyciela.  

19). Klauzula wyłączenia regresu, w brzmieniu: 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia 

oraz innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że nie 

przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym zatrudnionym przez 

Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp., a także 

wykonującym pracę w ramach stażu, praktyk lub wolantariatu oraz pracownicy tymczasowi z agencji 

pracy. Ponadto nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym 

prowadzącym działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego. Wyłączenie regresu nie 

dotyczy sytuacji, kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie.  

20). Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu: Z zachowaniem pozostałych, nie 

zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub 

załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony 

zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia wg stanu  

z dnia rozpoczęcia ochrony. Limit odpowiedzialności: do 20% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 

Jednocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum ubezpieczenia  

w terminie 60 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.   

W przypadku ubezpieczenia utraty zysku rozliczenie sumy ubezpieczenia następuje po zakończeniu 

okresu ubezpieczenia 

 

 

3.2.2.Zakres fakultatywny 

 

3.2.2.1.Element I - Ubezpieczenie mienia od wszelkich ryzyk losowych. Zakres fakultatywny 

 

Nie włączenie przez wykonawcę ryzyk wymienionych w pkt. 3.2.2.1 do oferty ubezpieczenia nie 

spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie wszystkie 

zaproponowane poniżej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk 

dodatkowych wpłynie na ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w Pkt. 11 Zaproszenia.  

 

Ryzyka i klauzule 

dodatkowe, 

podlegające ocenie 

lecz nie warunkujące 

ważności oferty. 

1. Klauzula wypłaty odszkodowania, w brzmieniu: 

Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości, że w ubezpieczeniu systemem sum 

stałych ubezpieczony zadeklarował sumy ubezpieczenia mienia według 

wartości księgowej brutto. Ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone 

według wartości nowoodtworzeniowej mienia pod warunkiem, że wartość ta 

nie będzie większa niż 150% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. W takim 

przypadku odszkodowanie zostanie wypłacone wg wartości księgowej brutto . 

2. Szkody na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej 

obsługi maszyn i urządzeń. Przedmiotem ubezpieczenia są wszelkie 

urządzenia i maszyny, zaewidencjonowane przez Zamawiającego – bez 

wykazu szczegółowego.  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od 

szkód spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie:  

- działaniem człowieka-nieumyślny błąd operatora, użytkownika oraz 

umyślne zniszczenie; 

- wadami produkcyjnymi-błędy w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwy 

materiał, wady, usterki, fabryczne nie wykryte wcześniej; 

- przyczyny eksploatacyjne-uszkodzenie, zniszczenie elementów maszyny 

przez zjawiska fizyczne; 
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Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi 300.000 zł na 

jedno i wszystkie zdarzenia 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. 

3. Klauzula terroryzmu: w brzmieniu:  

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe 

w ubezpieczonym mieniu, gdy szkody te są bezpośrednim następstwem 

aktów terroryzmu albo następstwem podpalenia lub podłożenia 

ładunków wybuchowych przez grypy przestępcze. Za szkodę rozumie się 

także poniesienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego kosztów 

koniecznej ewakuacji z miejsc zagrożonych aktem terroryzmu, użytkowanych 

przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.  Przez akty terroryzmu rozumie się 

działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek 

organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu  

przy użyciu siły albo przemocy.  Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia: 500.000,- zł w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. 

4. Klauzula dodatkowych kosztów, w brzmieniu: 

Ubezpieczeniem na warunkach niniejszej polisy zostają dodatkowo objęte 

koszty dodatkowe (ponad sumę ubezpieczenia i limity wynikające z OWU), do 

maksymalnej łącznej kwoty 500.000 PLN – z tytułu jednego i wszystkich 

zdarzeń w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, niezbędne, rozsądne  

i celowe koszty dodatkowe, które Ubezpieczający jest zmuszony ponieść 

bezpośrednio w konsekwencji zaistniałej straty lub szkody ubezpieczonej  

w ramach niniejszej umowy. Koszty, o których mowa w niniejszej klauzuli  

w szczególności obejmują: 

- koszty dodatkowe składowania, zabezpieczenia lub transportu mienia 

należącego do Ubezpieczającego/Ubezpieczonego lub za które ponosi on 

odpowiedzialność; 

- koszty dodatkowe związane z czynnościami mającymi na celu 

zapobieżenie zwiększeniu się szkody, z włączeniem kosztów akcji 

ratowniczej oraz poszukiwawczej (z włączeniem kosztów poszukiwania 

wycieków wody, pary oraz gazu oraz kosztów zabiegów odkażających 

ubezpieczone mienie-bez gleby, wody i gruntu); 

- koszty dodatkowe związane z wynagrodzeniem należnym architektom, 

inspektorom, inżynierom-konsultantom, a także pozostałe koszty 

ekspertów, które Ubezpieczający/Ubezpieczony jest zobowiązany ponieść 

w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego 

w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego,  

z zastrzeżeniem, że z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej 

klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie 

roszczenia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, natomiast 

ubezpieczone koszty ekspertów nie mogą przekraczać normalnie 

obowiązujących stawek rynkowych; 

- koszty dodatkowe poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego  

w związku z: 

*złomowaniem, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego 

mienia, a w szczególnych przypadkach związane z utylizacją ubezpieczonego 

mienia. 

*rozmontowaniem, rozłożeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia; 

*oszalowaniem lub umocowaniem ubezpieczonego mienia; 

*pozostałe koszty dodatkowe nie wymienione powyżej w niniejszej klauzuli,  

a związane z likwidacją szkody, z wyłączeniem kar i kosztów związanych  

z prowadzeniem kredytu; 
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5). Klauzula odtworzenia planów i dokumentów w brzmieniu:  

Niniejszym potwierdza się, że objęte są poniesione przez Zamawiającego 

niezbędne koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, osuszeniem, 

odgrzybieniem planów, rysunków lub innych dokumentów (np. prawa do 

wynalazków, prawa do patentów, znaków towarowych, know-how, licencje  

i subwencji; dokumentacji produkcyjnej, zakładowej, archiwalnej; koszty 

zakończonych prac rozwojowych) zniszczonych lub utraconych w wyniku 

zdarzenia objętego ochroną. Całkowita wartość odszkodowania zostaje 

ograniczona do kosztów robocizny poniesionych na takie odtworzenie 

dokumentów z włączeniem kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz 

przeprowadzenia niezbędnych badań i analiz i w żadnym wypadku nie może 

przekroczyć kwoty 20.000 zł z tytułu jednego roszczenia lub serii roszczeń 

będących rezultatem jednego zdarzenia. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana 

na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony 

gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie 

ubezpieczenia mienia. 

6. Klauzula likwidacyjna środków trwałych, w brzmieniu:  

Strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub 

zużycia technicznego danego mienia, ubezpieczonego niniejszą Umową 

Generalną, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości 

księgowej brutto mienia ubezpieczonego wg. tej wartości lub umownej 

wartości odtworzeniowej dla mienia ubezpieczonego wg. tej wartości, bez 

potrącania umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie 

odtworzenia mienia odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do 

wartości księgowej lub wartości odtworzeniowej nowej lub umownej wartości 

odtworzeniowej, jednak nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia. 

 

 

 

3.2.2.2.Element II - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Zakres fakultatywny 

 

Nie włączenie przez wykonawcę ryzyk wymienionych w pkt. 3.2.2.2  do oferty ubezpieczenia nie 

spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie wszystkie 

zaproponowane poniżej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk 

dodatkowych wpłynie na ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w Pkt. 11 Zaproszenia.  

 

Ryzyka i klauzule 

dodatkowe, 

podlegające ocenie, 

lecz nie warunkujące 

ważności oferty 

1. Klauzula wypłaty odszkodowania, w brzmieniu: 

Ubezpieczyciel przyjmuje do wiadomości, że w ubezpieczeniu systemem sum 

stałych ubezpieczony zadeklarował sumy ubezpieczenia mienia według 

wartości księgowej brutto. Ewentualne odszkodowanie zostanie wypłacone 

według wartości nowo odtworzeniowej mienia pod warunkiem, że wartość ta 

nie będzie większa niż 150% zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. W takim 

przypadku odszkodowanie zostanie wypłacone według wartości księgowej 

brutto”. 

2. Klauzula terroryzmu: w brzmieniu: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe 

w ubezpieczonym mieniu, gdy szkody te są bezpośrednim następstwem 

aktów terroryzmu albo następstwem podpalenia lub podłożenia 

ładunków wybuchowych przez grypy przestępcze. Za szkodę rozumie się 

także poniesienie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego kosztów 
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koniecznej ewakuacji z miejsc zagrożonych aktem terroryzmu, użytkowanych 

przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Przez akty terroryzmu rozumie się 

działanie jakiejkolwiek osoby w imieniu lub w powiązaniu z jakąkolwiek 

organizacją występującą w celu obalenia rządu lub wywarcia na niego wpływu  

przy użyciu siły albo przemocy.  Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie 

zdarzenia: 100.000,- zł w okresie ubezpieczenia. 

 

3. Klauzula likwidacyjna środków trwałych, w brzmieniu: 
Strony uzgodniły, że bez względu na stopień umorzenia księgowego lub 
zużycia technicznego danego mienia, ubezpieczonego niniejszą Umową 
Generalną, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wysokości, do wartości 
księgowej brutto mienia ubezpieczonego wg. tej wartości lub umownej 
wartości odtworzeniowej dla mienia ubezpieczonego wg. tej wartości, bez 
potrącania umorzenia księgowego i zużycia technicznego. W przypadku nie 
odtworzenia mienia odszkodowanie wypłacane będzie w pełnej wysokości do 
wartości księgowej lub wartości odtworzeniowej nowej lub umownej wartości 
odtworzeniowej, jednak nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia. 

 

 

3.3. Warunki ubezpieczenia dla Zadania 2-giego Przedmiotu Zamówienia –  UBEZPIECZENIE 

ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ORAZ 

POSIADANIA MIENIA  

3.3.1. Zakres obligatoryjny - wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia  

w zakresie ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

oraz klauzul dodatkowych i innych postanowień szczególnych preferowanych: 

Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w 3.3.1 (zakres obligatoryjny) 

warunkuje ważność oferty dla Zadania 2 Przedmiotu Zamówienia.  

 

3.3.1.1. Przedmiot zamówienia: 

Odpowiedzialność Cywilna z tytułu i w związku z prowadzeniem działalności (w tym: związanej 

z realizacją ustawowych zadań zarządcy dróg powiatowych) oraz posiadaniem, użytkowaniem 

i administrowaniem mieniem, wykorzystywanym w tej działalności, za szkody osobowe i rzeczowe 

oraz następstwa finansowe tych szkód wyrządzone osobom trzecim.  

 

3.3.1.2. Zakres terytorialny: 

Polska oraz Europa w zakresie odpowiedzialności za osoby wydelegowane w podróż służbową (np. 

prowadzące prace zgodnie z celem wyjazdu); 

 

3.3.1.3. Okres ubezpieczenia: 

12-miesięczny okres trwania dla Umowy Generalnej  

Okres polisowy: 01.01.2023 – 31.12.2023 

 

3.3.1.4. Ubezpieczeni,  

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu z siedzibą przy ul. Wiśniowieckiego 136. 

 

3.3.1.5. Suma gwarancyjna:  

3.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; 
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3.3.1.6. Zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność w zakresie reżimu deliktowego i kontraktowego, za szkody osobowe i rzeczowe 

oraz następstwa finansowe tych szkód powstałe w związku z prowadzoną działalnością przy czym za 

szkodę rzeczową uznaje się również utratę rzeczy. 

 

Regres wobec pracowników Zamawiającego zostaje zniesiony.  

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:  

1) Szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa; 

2) OC za produkt (środki obrotowe, których Ubezpieczony używa do celów wypełnienia 

zobowiązania statutowego, np. znaki drogowe, emulsja asfaltowa); 

3) Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w szkodach osobowych; 

4) OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zadań statutowych zarządu dróg 

powiatowych (ewidencja dróg i mostów; wydawania stosownych dokumentów i zezwoleń), 

zarządzaniem pasem drogowym i utrzymywaniem w należytym stanie sieci dróg powiatowych, 

mostów, wiaduktów, kładek przepustów, wszelkiego rodzaju ciągów pieszych, urządzeń 

technicznych (wszelkiego rodzaju kontrole, naprawy, pomiary, zarządzanie ruchem) oraz  

w związku z niewłaściwym stanem lub brakiem oznakowania wszelkiego rodzaju, w tym szkody 

wyrządzone w związku z niewłaściwym zimowym i letnim utrzymaniem dróg publicznych 

pozostających w zarządzie Zamawiającego, w tym m.in. wynikających z zanieczyszczenia 

nawierzchni jezdni i pozostałych elementów pasa drogowego i pozostawianie na nim wszelkich 

przedmiotów, materiałów, wody, śniegu, lodu, gałęzi drzew i krzewów, gruntu oraz 

zanieczyszczeń m. innymi powodujących zmniejszenie przyczepności dróg wewnętrznych, 

placów, parkingów, chodników i podwórek zarządzanych przez Zamawiającego;  

5) OC z tytułu posiadania i użytkowania dróg wewnętrznych, placów i parkingów, administrowania 

i utrzymania w należytym stanie nieruchomości Zamawiającego wraz z przynależnymi 

chodnikami, podwórkami, itp. posiadaniem, administrowanie i utrzymywaniem w należytym 

stanie urządzeń technicznych, sieci uzbrojenia podziemnego, nie tylko w posesji 

Zamawiającego; 

6) OC z tytułu sadzenia, utrzymywania oraz usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni  

w pasie drogowym; 

7) OC podwykonawców – zniesione prawo regresu wobec osób fizycznych wykonujących pracę 

na podstawie umów cywilno-prawnych (za wyjątkiem przedsiębiorców);  

8) OC pracodawcy z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe, w tym szkody  

w prywatnych pojazdach pracowników oraz ich osób bliskich – z wyłączeniem ryzyka kradzieży 

pojazdu lub jego wyposażenia. Za pracowników uznaje się w również uczniów, wolontariuszy, 

praktykantów, stażystów, w tym również zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej.  

9) OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostającym w pieczy, pod kontrolą, powierzonym do 

przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiającego, w tym z włączeniem 

odpowiedzialności za dokumentację podlegającą przechowaniu w zakresie kosztów jej 

odtworzenia;  

10) OC za szkody wyrządzone przez pojazdy w zakresie nieobjętym obowiązkowym 

ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdów mechanicznych;  

11) Klauzula czystych strat finansowych (definicja poniżej);  

12) Koszty obrony prawnej, a w szczególności koszty rzeczoznawców, koszty procesowe, koszty 

pełnomocników (bez ograniczenia do stawek wynikających z rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości) oraz koszty postępowania przedprocesowego, przy czym ww. koszty nie będą 

stanowiły więcej niż 20% sumy gwarancyjnej;  
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13) Koszty OC z tytułu nagłych i niespodziewanych szkód w środowisku naturalnym – ograniczenie 

72 godzin (koszty nie dotyczą Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dn. 21.04.2004 i Ustawy z dn. 13.04.2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku); 

14) OC za szkody wyrządzone osobom bliskim, w rozumieniu, gdy osoba bliska Ubezpieczonemu 

stanie się poszkodowaną;   

15) OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, innych 

czynności, w tym w ramach świadczonych usług kolokacyjnych;  

16) OC za szkody związane z prowadzeniem inwestycji jako inwestor, w tym odpowiedzialność za 

szkody wynikające z powstających drgań i wibracji (Ubezpieczyciel uwzględnił przy ocenie 

ryzyka ubezpieczeniowego możliwość realizacji prac budowlano-montażowych w ramach 

inwestycji, modernizacji oraz remontów. W związku z tym, fakt prowadzenia przez 

Ubezpieczającego prac budowlano-montażowych nie wyłącza, ani nie ogranicza 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz za 

szkody w ubezpieczonym mieniu, które nie było objęte w/w pracami);  

17) OC za szkody wynikające ze stanu technicznego urządzeń eksploatowanych przez 

Zamawiającego;  

18) OC za szkody wodociągowe i kanalizacyjne;  

19)  OC za szkody w związku ze składowaniem odpadów (związanych z bieżącymi pracami 

naprawczymi); 

20) OC za szkody w podziemnych instalacjach, urządzeniach, wynikające z prowadzenia prac. 

21) Klauzula reprezentantów; 

 

3.3.1.7. Klauzule dodatkowe – sublimity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia  

a. OC pracodawcy z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe do limitu 1.000.000 zł,  

w tym szkody w prywatnych pojazdach pracowników, przy czym dla szkód w pojazdach 

zastosowanie ma limit 150.000 zł;  

b. OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, innych 

czynności –1.000.000 zł; 

c. OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostającym w pieczy, pod kontrolą, powierzonym do 

przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiającego, w tym z włączeniem 

odpowiedzialności za dokumentację podlegającej przechowaniu w zakresie kosztów jej 

odtworzenia –600.000 zł; 

d. OC za szkody wynikające ze stanu technicznego urządzeń eksploatowanych przez 

Zamawiającego –1.000.000 zł; 

e. Klauzula czystych strat finansowych –1.000.000 zł obligatoryjna (definicja w ppkt.3.3.1.9.c).  

f. OC za szkody związane z prowadzeniem inwestycji jako inwestor 500.000 zł; w tym 

odpowiedzialność za szkody wynikające z powstających drgań i wibracji ograniczona limitem 

300.000 zł; 

g. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: 

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

niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy 

umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg.  Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje 

rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowanej 

przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli.  

Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku – 500.000 zł. 

h. OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach do wysokości 

200.000zł Wskazany limit dla niniejszej klauzuli jest obowiązujący, o ile ochrona ubezpieczeniowa 

udzielana na podstawie niniejszej klauzuli nie jest pokryta w podstawowym zakresie ubezpieczenia 

mienia.  
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3.3.1.8. Franszyzy /udział własny 

Franszyza integralna: 100 zł 

Klauzula Czystych Szkód Finansowych -  5% odszkodowania nie mniej niż 1 tys zł. 
dla pozostałych szkód: 

Franszyza redukcyjna: zniesiona 

Udział własny: brak 

 

Wprowadza się definicję szkody seryjnej: kilka szkód, do których doszło z tej samej przyczyny będzie 

traktowane jak jedna szkoda 

 

3.3.1.9. Klauzule warunkujące ważność oferty 

 

a. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w formie przelewu 

bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na 

rachunku Ubezpieczającego/Ubezpieczonego znajdowały się wystarczające środki finansowe do 

zrealizowania płatności. 

b. Klauzula prolongacyjna, w brzmieniu:  

Niniejszym ustala się, że brak wpłaty przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego składki lub 

którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, nie powoduje wygaśnięcia 

(rozwiązania) umowy, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą 

do odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W sytuacji braku 

opłaty składki lub raty składki Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na 

piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin zapłaty składki (raty). W przypadku nie dokonania 

wpłaty w wyznaczonym terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem 

natychmiastowym  

c. Klauzula czystych strat finansowych, w brzmieniu: 

„Czysta strata finansowa rozumiana jest jako szkoda niebędąca następstwem szkody rzeczowej lub 

osobowej, ale rezultatem wadliwie wykonanej usługi lub niewykonania usługi przez Ubezpieczonego 

lub osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie. Przez usługę należy rozumieć przedmiot 

ubezpieczanej działalności opisany w OPZ z jednoczesnym wyłączeniem następujących kosztów:  

1)      czystych strat finansowych wynikających z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub 

przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju jako takich; 

2)      czystych strat finansowych spowodowanych utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika 

danych; 

3)      związanych z działalnością polegającą na pracach budowlanych lub montażowych; 

4)      związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania 

umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także  

z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością 

związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy;  

5)      spowodowanych w wyniku fizycznej utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, papierów 

wartościowych; 

6)      spowodowanych działalnością w zakresie projektowania, kierowania budową lub montażem; 

7)      powstałych w wyniku udzielania zaleceń i poleceń powiązanym kapitałowo przedsiębiorstwom, 

jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami; 

8)      powstałych wskutek bezpośredniego lub pośredniego albo domniemanego zanieczyszczenia 

wody, gleby, powietrza;  

9)      związanych z działalnością dotyczącą udzielania informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, 

pośrednictwem lub organizacją podróży; 
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10)  związanych z koniecznością zapłaty kar umownych; 

11)  pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady; 

12)  związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję 

Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 

środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13-04-2007 o zapobieganiu szkodom 

w środowisku;  

13)  czystych strat finansowych wynikających z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; 

14)  czystych strat finansowych jako roszczeń z zakresu stosunku pracy. 

15)  czystych start finansowych wynikających z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie 

danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego. 

16) czystych start finansowych spowodowanych przez produkt wprowadzony do obrotu przez 
Ubezpieczonego; 
17) czystych start finansowych związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych lub 
instalacji oprogramowania; 
18) czystych start finansowych związanych z działalnością polegającą na wszelkiego rodzaju 
doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu; 
19) polegających na zapłacie lub wynikających z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub 
administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek 
lub innych kar o charakterze pieniężnych, albo należności publicznoprawnych lub opłat 
manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot. 
Limit odpowiedzialności: 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

d. Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku wypłaty odszkodowania, 

Ubezpieczy ciel nie potrąca z kwoty odszkodowania dla Ubezpieczającego rat jeszcze n ie 

wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat.  W przypadku wypłaty jakiegokolwiek 

odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany jest do opłacenia pozostałych rat składki w 

uzgodnionych terminach i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie wypowiedziana.   

e.  Klauzula okolicznościowa w brzmieniu:  

Ubezpieczy ciel zobowiązany jest samodzielnie prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia 

okoliczności związanych ze szkodą (np. ustalenie przebiegu zdarzenia, ustalenie osoby sprawcy) i 

wypłacić należne odszkodowanie, bez konieczności oczekiwania  na prawomocne postanowienie 

kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.   

f. Klauzula zgłaszania szkód w brzmieniu:  

ustala się termin powiadomienia ubezpieczyciela o wypadku ubezpieczeniowym na 14 dni od daty 

uzyskania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego wiedzy o zajściu wypadku.   

g.  Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie w brzmieniu:  

W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia 

szkody w terminie określonym w umowie ubezpieczenia, Ubezp ieczyciel nie odmówi wypłaty 

odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało wpływu na ustalenie okoliczności i 

skutków wypadku ubezpieczeniowego. Przepisy art. 818 § 3 k.c. nie mają zastosowania.  

h. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: 

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

niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy 

umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg.  Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje 

rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowanej 

przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli.  

Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. Limit  500.000 zł. 

i.OC za za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach do wysokości 

200.000zł. Wskazany limit dla niniejszej klauzuli jest obowiązujący, o ile ochrona ubezpieczeniowa 

udzielana na podstawie niniejszej klauzuli nie jest pokryta w podstawowym zakresie ubezpieczenia 

mienia. 
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3.3.2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zakres fakultatywny 

 

Nie włączenie przez wykonawcę ryzyk wymienionych w pkt. 3.3.2 do oferty ubezpieczenia nie 

spowoduje odrzucenia oferty.  Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie wszystkie 

zaproponowane poniżej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk 

dodatkowych wpłynie na ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w Pkt. 11 Zaproszenia.  

 

1.Klauzula wznowienia limitów po szkodzie: w brzmieniu: 

Na wniosek Zamawiającego suma gwarancyjna oraz sublimaty mogą zostać podwyższone o 20% w 

stosunku do kwot zapisanej w OPZ. Ubezpieczyciel naliczy składkę dodatkową w wysokości 1% 

składki rocznej za każdy procent podwyższenia sumy gwarancyjnej:   

2. Klauzula czystych strat finansowych – 1.500.000 zł, w brzmieniu: 

„Czysta strata finansowa rozumiana jest jako szkoda niebędąca następstwem szkody rzeczowej lub 

osobowej, ale rezultatem wadliwie wykonanej usługi lub niewykonania usługi przez Ubezpieczonego 

lub osoby działające w jego imieniu i na jego zlecenie. Przez usługę należy rozumieć przedmiot 

ubezpieczanej działalności opisany w OPZ z jednoczesnym wyłączeniem następujących kosztów:  

1)      czystych strat finansowych wynikających z niedotrzymania jakichkolwiek terminów lub 

przekroczenia kosztorysów wszelkiego rodzaju jako takich; 

2)      czystych strat finansowych spowodowanych utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika 

danych; 

3)      związanych z działalnością polegającą na pracach budowlanych lub montażowych; 

4)      związanych z działalnością dotyczącą obrotu gotówkowego, udzielania kredytów, zawierania 

umów ubezpieczenia i pozostałą działalnością bankową lub ubezpieczeniową, a także  

z działalnością leasingową lub pokrewną, obrotem i administracją gruntami, wszelką działalnością 

związaną z realizacją płatności lub doradztwem finansowym albo prowadzeniem kasy;  

5)      spowodowanych w wyniku fizycznej utraty pieniędzy, książeczek oszczędnościowych, papierów 

wartościowych; 

6)      spowodowanych działalnością w zakresie projektowania, kierowania budową lub montażem; 

7)      powstałych w wyniku udzielania zaleceń i poleceń powiązanym kapitałowo przedsiębiorstwom, 

jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami; 

8)      powstałych wskutek bezpośredniego lub pośredniego albo domniemanego zanieczyszczenia 

wody, gleby, powietrza;  

9)      związanych z działalnością dotyczącą udzielania informacji, emisją reklam, tłumaczeniem, 

pośrednictwem lub organizacją podróży; 

10)  związanych z koniecznością zapłaty kar umownych; 

11)  pokrywanych na podstawie gwarancji i rękojmi za wady; 

12)  związanych z odpowiedzialnością ponoszoną na podstawie przepisów stanowiących transpozycję 

Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie 

odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym 

środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13-04-2007 o zapobieganiu szkodom 

w środowisku;  

13)  czystych strat finansowych wynikających z nadużycia zaufania oraz przywłaszczenia; 

14)  czystych strat finansowych jako roszczeń z zakresu stosunku pracy. 

15)  czystych start finansowych wynikających z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie 

danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji i prawa antymonopolowego”. 

16) czystych start finansowych spowodowanych przez produkt wprowadzony do obrotu przez 
Ubezpieczonego; 
17) czystych start finansowych związanych z działalnością dotyczącą przetwarzania danych lub 
instalacji oprogramowania; 
18) czystych start finansowych związanych z działalnością polegającą na wszelkiego rodzaju 
doradztwie, planowaniu, kontroli, wycenie, kosztorysowaniu; 
19) polegających na zapłacie lub wynikających z zapłaty kar pieniężnych, grzywien sądowych lub 
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administracyjnych, odszkodowań o charakterze karnym (punitive & exemplary damages), nawiązek 
lub innych kar o charakterze pieniężnych, albo należności publicznoprawnych lub opłat 
manipulacyjnych oraz odsetek od tych kwot. 
Limit:  1.500.000 zł na jedni i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

3.Klauzula zamiany sumy i limitów z zakresu obligatoryjnego na poniżej przedstawiony: 

Suma gwarancyjna:  

PLN 5.000.000 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia 

Zakres ubezpieczenia: 

Odpowiedzialność w zakresie reżimu deliktowego i kontraktowego, za szkody osobowe i rzeczowe 

oraz następstwa finansowe tych szkód powstałe w związku z prowadzoną działalnością przy czym za 

szkodę rzeczową uznaję się również utratę rzeczy. 

 

Regres wobec pracowników Zamawiającego zostaje zniesiony.  

Zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności:  

1) Szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa;   

2) OC za produkt (środki obrotowe, których Ubezpieczony używa do celów wypełnienia 

zobowiązania statutowego, np. znaki drogowe, emulsja asfaltowa); 

3) Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w szkodach osobowych; 

4) OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zadań statutowych zarządu dróg 

powiatowych (ewidencja dróg i mostów; wydawania stosownych dokumentów i zezwoleń), 

zarządzaniem pasem drogowym i utrzymywaniem w należytym stanie sieci dróg powiatowych, 

mostów, wiaduktów, kładek przepustów, wszelkiego rodzaju ciągów pieszych, urządzeń 

technicznych (wszelkiego rodzaju kontrole, naprawy, pomiary, zarządzanie ruchem) oraz  

w związku z niewłaściwym stanem lub brakiem oznakowania wszelkiego rodzaju, w tym szkody 

wyrządzone w związku z niewłaściwym zimowym i letnim utrzymaniem dróg publicznych 

pozostających w zarządzie Zamawiającego, w tym m.in. wynikających z zanieczyszczenia 

nawierzchni jezdni i pozostałych elementów pasa drogowego i pozostawianie na nim wszelkich 

przedmiotów, materiałów, wody, śniegu, lodu, gałęzi drzew i krzewów, gruntu oraz 

zanieczyszczeń m. innymi powodujących zmniejszenie przyczepności oraz dróg wewnętrznych, 

placów, parkingów, chodników i podwórek zarządzanych przez Zamawiającego;  

5) OC z tytułu posiadania i użytkowania dróg wewnętrznych, placów i parkingów, administrowania 

i utrzymania w należytym stanie nieruchomości Zamawiającego wraz z przynależnymi 

chodnikami, podwórkami, itp. posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w należytym 

stanie urządzeń technicznych, sieci uzbrojenia podziemnego, nie tylko w posesji 

Zamawiającego;   

6) OC z tytułu sadzenia, utrzymywania oraz usuwania drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni  

w pasie drogowym; 

7) OC podwykonawców – zniesione prawo regresu wobec osób fizycznych wykonujących pracę 

na podstawie umów cywilno-prawnych (za wyjątkiem przedsiębiorców);  

8) OC pracodawcy z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe, w tym szkody  

w prywatnych pojazdach pracowników. Za pracowników uznaje się w szczególności uczniów, 

wolontariuszy, praktykantów, stażystów, w tym również zatrudnionych przez agencje pracy 

tymczasowej.  

9) OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostającym w pieczy, pod kontrolą, powierzonym do 

przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiającego, w tym z włączeniem 

odpowiedzialności za dokumentację podlegającą przechowaniu w zakresie kosztów jej 

odtworzenia;  

10) OC za szkody wyrządzone przez pojazdy w zakresie nie objętym obowiązkowym 

ubezpieczeniem OC posiadacza pojazdów mechanicznych;  

11) Klauzula czystych strat finansowych (definicja poniżej);  
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12) Koszty obrony prawnej, a w szczególności koszty rzeczoznawców, koszty procesowe, koszty 

pełnomocników (bez ograniczenia do stawek wynikających z rozporządzenia Ministra 

Sprawiedliwości) oraz koszty postępowania przed procesowego, przy czym ww. koszty nie 

wyczerpują sumy gwarancyjnej;  

13) Koszty OC z tytułu nagłych i niespodziewanych szkód w środowisku naturalnym – ograniczenie 

72 godzin wydłużone do 30 dni;  

14) OC za szkody wyrządzone osobom bliskim, w rozumieniu, gdy osoba bliska Ubezpieczonemu 

stanie się poszkodowaną;   

15) OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, innych 

czynności, w tym w ramach świadczonych usług kolokacyjnych;  

16) OC za szkody związane z prowadzeniem inwestycji jako inwestor, w tym odpowiedzialność za 

szkody wynikające z powstających drgań i wibracji (Ubezpieczyciel uwzględnił przy ocenie 

ryzyka ubezpieczeniowego możliwość realizacji prac budowlano-montażowych w ramach 

inwestycji, modernizacji oraz remontów. W związku z tym, fakt prowadzenia przez 

Ubezpieczającego prac budowlano-montażowych nie wyłącza, ani nie ogranicza 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody dotyczące odpowiedzialności cywilnej oraz za 

szkody w ubezpieczonym mieniu, które nie było objęte w/w pracami); 

17) OC za szkody wynikające ze stanu technicznego urządzeń eksploatowanych przez 

Zamawiającego;  

18) OC za szkody wodociągowe i kanalizacyjne; 

19) OC za szkody w związku ze składowaniem odpadów (związanych z bieżącymi pracami 

naprawczymi) ; 

20) OC za szkody w podziemnych instalacjach, urządzeniach, wynikające z prowadzenia prac.  

21) Klauzula reprezentantów; 

 

 Klauzule dodatkowe – sublimity na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia 

a. OC pracodawcy z włączeniem odpowiedzialności za szkody rzeczowe do wysokości 

sumy ubezpieczenia, w tym szkody w prywatnych pojazdach pracowników, przy czym dla szkód  

w pojazdach zastosowanie ma limit 500.000 zł;  

b. OC za szkody w rzeczach ruchomych stanowiących przedmiot obróbki, naprawy, 

innych czynności – 2.000.000 zł;  

c. OC za szkody w mieniu osób trzecich pozostającym w pieczy, pod kontrolą, 

powierzonym do przechowywania, chronionym lub kontrolowanym przez Zamawiającego, w tym z 

włączeniem odpowiedzialności za dokumentację podlegającej przechowaniu w zakresie kosztów jej 

odtworzenia –  1.500.000 zł;  

d. OC za szkody wynikające ze stanu technicznego urządzeń eksploatowanych przez 

Zamawiającego –  2.000.000 zł;  

e. Klauzula czystych strat finansowych 1.500.000 zł  

f. OC za szkody związane z prowadzeniem inwestycji jako inwestor- 2.000.000 zł, w tym 

odpowiedzialność za szkody wynikające z powstających drgań i wibracji ograniczona limitem 

1.500.000 zł.  

g. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: 
Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb 

niniejszej umowy ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela odnośnie winy 

umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg.  Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje 

rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz winy umyślnej, spowodowanej 

przez pracowników Ubezpieczonego innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli.  

Klauzula nie dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. 
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h. OC za szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach do wysokości  

1.000.000 zł. Wskazany limit dla niniejszej klauzuli jest obowiązujący, o ile ochrona 

ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli nie jest pokryta w podstawowym 

zakresie ubezpieczenia mienia.  

 

3.2.1.10 Forma płatności:  

W dwóch równych ratach 

 

3.4. Warunki ubezpieczenia dla Zadania 3-ego Przedmiotu Zamówienia – Ubezpieczenia 

komunikacyjne 

 

3.4.1. Zakres obligatoryjny 

Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w 3.4.1 (zakres obligatoryjny) 

warunkuje ważność oferty dla Zadania 3 Przedmiotu Zamówienia. 

 

Przedmiot ubezpieczenia Wszelkie pojazdy będące własnością Ubezpieczającego/Ubezpieczonego 

lub/i przez niego użytkowane czy też posiadane, o ile ponosi on ryzyko ich 

utraty lub uszkodzenia, albo obowiązek ich ubezpieczenia wynika z odrębnej 

umowy. - Wykaz pojazdów znajduje się w Załączniku nr 7 do OPZ;  

Zakres ubezpieczenia I. Ubezpieczenie OC: 

– Obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz – na zasadzie wzajemności-

również zdarzenia powstałe na terytorium państw, których biura 

narodowe są sygnatariuszami Jednolitego Porozumienia miedzy 

Biurami Narodowymi- Regulaminu Wewnętrznego ; 

– W ubezpieczeniu OC, suma gwarancyjna zgodna z Ustawą OC. 

II. Ubezpieczenie AC: 

– Ochroną ubezpieczeniową objęte jest uszkodzenie, utrata lub 

całkowite zniszczenie pojazdu będącego przedmiotem ubezpieczenia 

lub jego części wraz z wyposażeniem, na skutek wszystkich zdarzeń 

niezależnych od woli Ubezpieczonego i osoby upoważnionej do 

korzystania z pojazdu (ALL RISK), w tym  

w szczególności: 

▪ Zderzenie pojazdów 

▪ Działanie siły mechanicznej w chwili zderzenia pojazdów 

z osobami, zwierzętami lub przedmiotami; 

▪ Powódź, zatopienie, piorun, pożar, wybuch, działanie sił 

przyrody; 

▪ Działanie czynnika termicznego i chemicznego; 

▪ Działanie osób trzecich; 

▪ Kradzież pojazdu). 

Zakres terytorialny: Polska +Europa  
 

– Suma ubezpieczenia zgodna z wykazem, odpowiada wartości 

rynkowej, określanej na podstawie katalogów INFO-

EXPERT/EUROTAX; dla pojazdów fabrycznie nowych – wg wartości 

fakturowej; 

– Suma ubezpieczenia wskazana w załączniku nr 7 będzie 

obowiązywać w polisach AC; 

– zamawiający zastrzega sobie aktualizację sum ubezpieczenia 
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przed wystawieniem dokumentów ubezpieczeniowych; 

– W przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego składka będzie 

naliczona proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia 

licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej 

bez stosowania tabeli frakcyjnej;   

– Ubezpieczenie NW: 

– suma ubezpieczenia = 10.000 zł dla jednej osoby 

▪ w przypadku   śmierci  Ubezpieczonego - świadczenie w 

wysokości 100% sumy ubezpieczenia; 

▪ w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - 

świadczenie w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; 

▪ w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - 

świadczenie w wysokości takiego procentu sumy 

ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał uszczerbku 

na zdrowiu. 

– w przypadku ubezpieczenia krótkoterminowego składka będzie 

naliczona proporcjonalnie do czasu trwania okresu ubezpieczenia 

licząc 1/365 składki rocznej za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej 

bez stosowania tabeli frakcyjnej. 

III. Assistance dla pojazdów osobowych i ciężarowych  

o ładowności do 2t.: 

Podstawowy (darmowy) od OC lub AC zgodnie z wariantem oferowanym 

przez ubezpieczyciela, obejmującym co najmniej: 

– w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku 

organizacja i pokrycie kosztów naprawy na miejscu zdarzenia albo 

organizacja i pokrycie kosztów holowania do warsztatu naprawczego 

lub miejsca wskazanego przez posiadacza pojazdu z zastosowaniem 

limitów odległości, które funkcjonują w ww. wariancie. 

Warunki dodatkowe  AC: 

- suma ubezpieczenia nie konsumowana; 

- brak amortyzacji części; 

- wariant serwisowy likwidacji szkód 

- zniesienie udziałów własnych i franszyzy redukcyjnej we wszystkich 
rodzajach szkód,  

- szkody w szybach włączone do ubezpieczenia AC; 

- franszyza integralna: 300 zł 

 - pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na 
warunkach określonych w umowie; 

- składki za pojazdy wycofane z ubezpieczenia w czasie trwania umowy 
będą zwracane w proporcji do niewykorzystanych miesięcy  
(z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w Ustawie);  

- wypłata odszkodowania w wartości fakturowej dla pojazdów fabrycznie 
nowych w okresie 12 miesięcy od daty zakupu; 

- holowanie pojazdu na terenie Polski będzie pokryte z limitem holowania 
2.000,-zł do każdej szkody. Limit holowania dotyczy kosztów dojazdu  
i powrotu z miejsca szkody. Limit ten przysługuje w ramach polisy AC i jest 
nie zależny od ubezpieczenia Assistance; 
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- ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciw kradzieżowe  
w pojazdach za wystarczające i nie wymaga od 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego certyfikatów ani świadectw 
kwalifikacyjnych potwierdzających ich montaż; 

- ubezpieczyciel rezygnuje z wykonywania zdjęć pojazdu w sytuacji, gdy 
pojazd zgłoszony do ubezpieczenia AC : 

a) jest pojazdem fabrycznie nowym, 

b) posiadał dotychczas ubezpieczenie AC. 

 Pozostałe: 

- jednolita stawka na OC (w złotych), AC (% wartości pojazdu) bez względu 

na pojemność silnika i wartość pojazdu (ubezpieczenie pakietowe) oraz 

NNW (w złotych); 

- pojazdy nowo nabywane będą automatycznie objęte ubezpieczeniem na 

warunkach określonych w umowie. 

Postulowana taryfikacja Składka na OC i ASS oraz stawka AC (podana w % wartości pojazdu)  

z podziałem wg rodzaj pojazdu: 

- osobowe  

- ciężarowe o ład. do 800 kg 

- ciężarowe o ład od 800 kg do 2 ton. 

- ciężarowe o ład pow. 2 ton. 

- pojazdy wolnobieżne  

- sprzęt budowlany, koparka, koparko-ładowarka 

- przyczepy/naczepy/przyczepy specjalne  

- ciągnik rolniczy  

- pojazd specjalny 

Składka za NNW za jedno miejsce w pojeździe. 

Forma płatności jednorazowo 

Okres obowiązywania 

umowy generalnej/ 

przewidywane  

okresy ubezpieczenia 

Niniejsza umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy  

 

Okres obowiązywania 

Umowy Generalne 

od dnia 29.12.2022 r. do 28.12.2023 r.  

okresy ubezpieczenia pojazdów – zgodnie z załącznikiem nr 7 

Wartości pojazdów  

z VAT w PLN 

Wartości pojazdów zadeklarowane w Wykazie pojazdów znajdującym się  

w załączniku nr  7 do OPZ stanowią podstawę do wyliczenia ceny oferty i 

będą obowiązywać jako sumy ubezpieczenia w polisach AC  

Klauzule dodatkowe, 

warunkujące ważność 

oferty 

1. Klauzula szkody całkowitej w brzmieniu: 

Szkody powyżej 70% sumy ubezpieczenia poszczególnych przedmiotów 

ubezpieczenia traktowane będą jako szkody całkowite.   

 

2.Klauzula wyłączenia regresu do pracowników oraz ich 
odpowiedników, w brzmieniu: 
Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom 
fizycznym zatrudnionym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o 
pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Ponadto nie przechodzą na 
Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym 
działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Ubezpieczonego. Wyłączenie 
regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 
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3. Klauzula odpowiedzialności, w brzmieniu: 
Początek okresu odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest tożsamy  
z początkiem okresu ubezpieczenia. 
 
4.Klauzula terminów oględzin w przypadku szkody, w brzmieniu: 
W przypadku zajścia szkody Ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania 
oględzin w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu zgłoszenia 
szkody; 
 
5. Klauzula płatności odszkodowania, w brzmieniu:  
W przypadku wypłaty odszkodowania, zakład ubezpieczeń nie jest 
uprawniony do potrącania z kwoty odszkodowania dla 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rat jeszcze niewymagalnych oraz 
żądania zapłaty pozostałych rat.  
 
6. Klauzula VAT w brzmieniu: 
Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest płatnikiem 
podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Ubezpieczony będący płatnikiem 
podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku VAT od mienia 
dotkniętego szkodą,, w odniesieniu do takiego mienia suma ubezpieczenia 
wymieniona w Polisie zostanie zwiększona o kwotę podatku VAT i w takiej 
kwocie stanowić będzie górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 
W wypadku szkody Ubezpieczony złoży oświadczenie czy w wypadku 
mienia które  uległo szkodzie uzyskał zwrot naliczonego podatku VAT. 
 
7. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: 
Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana jest w 
formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zapłatę uważa się 
datę obciążenia rachunku bankowego ubezpieczonego lub datę stempla 
pocztowego na przekazie pocztowym pod warunkiem, że na rachunku 
Ubezpieczającego/Ubezpieczonego znajdowały się wystarczające środki 
finansowe do zrealizowania płatności. 
 
8. Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, w brzemieniu: 
Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia fabrycznie zamontowane  
w pojazdach zgłaszanych do ubezpieczenia za wystarczające. 
 
9. Klauzula oględzin, w brzmieniu: 
Ubezpieczyciel odstępuje od wymogu dokonywania oględzin  
w przypadku: 
a. zakupu z salonu fabrycznie nowego pojazdu 
b. kontynuacji ubezpieczenia auto-casco bez jednego dnia przerwy, 
przeniesienia ubezpieczenia auto-casco z innego Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego (potwierdzone kopią polisy) bez jednego dnia przerwy 
w okresie ubezpieczenia. 
 
10. Klauzula ważności dokumentów, w brzmieniu: 
Ustala się, że zakres ochrony obejmuje również zdarzenia, które powstały  
w chwili, gdy osoba uprawniona i kierująca ubezpieczonym pojazdem,  
w momencie powstania szkody nie posiadała uprawnienia do kierowania 
pojazdem, a brak posiadania uprawnienia wynikał z faktu utraty ważności 
dokumentu. Klauzula ma zastosowanie jedynie w przypadku, jeżeli od dnia 
terminu ważności dokumentu nie upłynęło więcej niż 30 dni. 
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11. Klauzula badań technicznych, w brzmieniu 
Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą  
z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał 
ważnego okresowego badania technicznego, jeżeli w odniesieniu do tego 
pojazdu obowiązuje wymóg dokonywania okresowych badań technicznych o 
ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. 
 
12. Klauzula przepisów ruchu drogowego, w brzmieniu: 
Ubezpieczyciel nie będzie ograniczał wypłaty odszkodowania, jeżeli przy 
badaniu okoliczności szkody zostanie stwierdzone przekroczenie przez 
kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym, w tym dopuszczalnej 
prędkości. 
 
13. Klauzula samoczynnego otwarcia się pokrywy np. pokrywy silnika, 

w brzmieniu: 
Rozszerza się odpowiedzialność za szkody powstałe w skutek 
samoczynnego otwarcia się pokrywy silnika, bagażnika bądź drzwi 
samochodu. 
 
14. Klauzula wypłaty odszkodowania za uszkodzenie silnika,  

w brzmieniu: 
Ubezpieczyciel pokryje szkody powstałe wskutek powodzi, zalania, 
zatopienia, zassania cieczy również, jeśli szkoda dotyczy wyłącznie 
mechanizmu silnika. 
 
15. Klauzula kluczy, w brzmieniu:  
Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany 
wkładek zamków oraz przekodowania modułów zabezpieczeń 
antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy (fabrycznych urządzeń 
służących do otwarcia pojazdu) w wyniku kradzieży. Warunkiem uznania 
roszczenia jest przedłożenie poświadczenia zgłoszenia szkody na Policji. 
 
16. Klauzula stoczenia, w brzmieniu: 
Ubezpieczyciel przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe  

w pojazdach wskutek stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym. 

 

17. Klauzula uproszczonej likwidacji szkód, w brzmieniu:   
W przypadku szkód drobnych, gdy ubezpieczony pojazd wymaga naprawy w 
zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy (dotyczy przede 
wszystkim szkód szybowych), kierujący pojazdem może dokonać naprawy i 
rozliczyć się z Ubezpieczycielem na podstawie kopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem faktury VAT oraz po dokonaniu zwrotu 
uszkodzonych elementów Ubezpieczającemu. Ustala się limit 
odpowiedzialności do wysokości 3.500 PLN na każdy pojazd osobowy, 
ciężarowy w nadwoziu samochodu osobowego i ciężarowy o ładowności do 
2,5 tony oraz 7.000 zł na każdy pojazd ciężarowy. Ubezpieczającego 
/Ubezpieczonego zobowiązuje się do wykonania zdjęć uszkodzonego 
elementu przed wymianą. Zgłoszenia ww. szkody należy dokonać w terminie 
3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót) po powrocie do miejsca siedziby lub 
stałego miejsca postoju. 
 
Wypłata odszkodowania nastąpi po przedłożeniu w Ubezpieczycielowi. 
oryginałów rachunków za naprawę i zakup części, przy czym kwota 
odszkodowania będzie ustalona zgodnie z OWU AC/KR. 
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3.4.2. Zakres fakultatywny 

 

Nie włączenie przez wykonawcę ryzyk wymienionych w pkt. 3.3.2 do oferty ubezpieczenia nie 

spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie wszystkie 

zaproponowane poniżej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk 

dodatkowych wpłynie na ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w Pkt. 11 Zaproszenia.  

Zakres ubezpieczenia 1. Klauzula sumy ubezpieczenia 25.000 zł (NNW): 
Suma ubezpieczenia: 25.000 zł dla jednej osoby 

▪ w   przypadku   śmierci  Ubezpieczonego - świadczenie w wysokości 

100% sumy ubezpieczenia; 

▪ w przypadku 100 % uszczerbku na zdrowiu - świadczenie  

w wysokości 100% sumy ubezpieczenia; 

w przypadku uszczerbku na zdrowiu poniżej 100% - świadczenie  

w wysokości takiego procentu sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony 

doznał uszczerbku na zdrowiu. 

 

2. Klauzula gwarantowanej sumy ubezpieczenia dla pojazdów do 3 lat 

eksploatacji, w brzmieniu: 

Przyjęta do ubezpieczenia AC wartość pojazdu, jako ustalona suma 

ubezpieczenia, będzie podstawą do wyliczenia szkody całkowitej pojazdu 

lub wypłaty odszkodowania w przypadku kradzieży dla pojazdów do 3 lat 

eksploatacji. 

 

3. Klauzula wypłaty odszkodowania za szkody wynikające  

z przemieszczenia się towaru w części ładunkowej: 

- Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli podczas ruchu na skutek  

przemieszczenia się towaru wewnątrz części ładunkowej doszło do 

uszkodzenia  ubezpieczonego pojazdu ciężarowego. 

- Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi 10.000 zł 

na jedno zdarzenie.  

 

 

3.5. Warunki ubezpieczenia dla Zadania 4 Przedmiotu Zamówienia –  

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych 

 

3.5.1. Zakres obligatoryjny 

Wyrażenie zgody na pełny zakres ubezpieczenia przedstawiony w 3.5.1 (zakres obligatoryjny) 

warunkuje ważność oferty dla Zadania 4 Przedmiotu Zamówienia. 

 

Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem są maszyny, urządzenia budowlane oraz sprzęt, 

narzędzia i wyposażenie budowy - Wykaz sprzętu, maszyn roboczych 

znajduje się w Załączniku nr 8 do OPZ;  

Ubezpieczający / 

Ubezpieczony 

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu;  

Okres obowiązywania 

umowy generalnej/ 

przewidywane okresy 

ubezpieczenia 

 

 

12-miesięczny okres trwania dla Umowy Generalnej  

Okres polisowy: 01.01.2023 do 31.12.2023r; 
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Zakres ubezpieczenia Ochroną objęte są szkody, powstałe w miejscu ubezpieczenia, będące 

następstwem zdarzeń losowych (utraty, zniszczenia lub uszkodzenia 

wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym, niespodziewanym 

i niezależnym od woli Ubezpieczającego), w tym związanych 

z załadunkiem i transportem przedmiotu ubezpieczenia powodujących 

konieczność odtworzenia, odbudowy, odkupienia zniszczonego lub 

utraconego mienia.  Kradzież z włamaniem, rozbój, wandalizm – 

włączone w zakres ubezpieczenia do wysokości sumy ubezpieczenia 

przedmiotu objętego ochroną.   

Miejsce ubezpieczenia Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136 - Teren siedziby Przedsiębiorstwa 

oraz wszelkie inne miejsca, w których przedmiot ubezpieczenia się 

znajduje w związku z używaniem go do prac budowlanych, 

remontowych, wykonywanych zgodnie ze statutem Przedsiębiorstwa. 

Suma ubezpieczenia - 

stała, wartość księgowa 

początkowa 

Maszyny, urządzenia i sprzęt budowlany wg wykazu stanowiącego 

Załącznik nr 8 

PLN  1.630.636,03 
 

Klauzule dodatkowe 1. Klauzula automatycznego pokrycia, w brzmieniu:  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel obejmuje 

automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym, bez konieczności 

wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący 

rezultatem dodania, zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń i adaptacji w 

ciągu okresu trwania niniejszego ubezpieczenia. Wspomniane pokrycie 

wydatków nie może przekroczyć 130% wartości sumy ubezpieczenia.  

Deklaracja Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego, co do zmian 

następowała będzie po zakończeniu dwunastomiesięcznego okresu 

trwania ubezpieczenia. Automatyczne objęcie ochroną 

ubezpieczeniową ma zastosowanie do limitu określonego powyżej, po 

przekroczeniu, którego objęcie ochroną wymaga akceptacji 

ubezpieczyciela.  

Klauzula niniejsza podlega rozliczeniu w terminie 45 dni po 

zakończeniu 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia wg stawki 

zastosowanej przy zawieraniu ubezpieczenia. 

Limit określony w niniejszej klauzuli obowiązuje w rocznym okresie 

polisowym. 

2. Klauzula Reprezentantów, w brzmieniu: 

Strony uzgadniają, że niezależnie od postanowień zawartych  

w warunkach ubezpieczenia, dla potrzeb niniejszej umowy 

ubezpieczenia, wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela 

odnośnie winy umyślnej i rażącego niedbalstwa, ma zastosowanie 

wyłącznie w odniesieniu do Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg.  

Tym samym, potwierdzone zostaje, że zakres ochrony zostaje 

rozszerzony o szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa oraz 

winy umyślnej, spowodowanej przez pracowników Ubezpieczonego 

innych niż reprezentanci wymienieni w niniejszej klauzuli.  Klauzula nie 

dotyczy ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. 
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3. Klauzula włączenia do pokrycia kosztów uprzątnięcia po 

szkodzie oraz zabezpieczenia mienia, w brzmieniu: 

Zostaje potwierdzone, że do zakresu ochrony włączone zostają koszty 

usunięcia pozostałości po szkodzie oraz zabezpieczenie mienia przed 

szkodą do limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia – ponad limit wynikający  

z zapisów OWU oraz zabezpieczenia mienia bez ograniczenia.  

4. Klauzula szkód w wyniku pożaru i wybuchu, w brzmieniu:  

Zostaje potwierdzone, że szkody w wyniku pożaru i wybuchu na skutek 

samozapłonu, przepięcia elektrycznego oraz na skutek pośredniego 

uderzenia pioruna wchodzą w zakres ochrony.  

5. Klauzula LEEWAY  

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą 

postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku 

powstania szkody klauzula proporcjonalności będzie stosowana tylko  

w przypadku mienia, którego wartość nowa odtworzeniowa  

w momencie powstania szkody będzie wyższa niż 120% sumy 

ubezpieczenia. 

6. Klauzula 72 godzin, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że za jedno zdarzenie uznaje się serię zdarzeń 

(w tym szkody następcze), które nastąpiły po sobie w okresie 72h od 

momentu powstania pierwszej szkody, a których przyczyną jest ten 

sam rodzaj zdarzenia losowego oraz w kontekście franszyzy 

redukcyjnej będą traktowane jako jedno zdarzenie.  

Niniejsza klauzula nie ma zastosowania dla ryzyk, na które ustalono 

limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela 

7. Klauzula pokrycia dla kosztów napraw, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że do limitu 5.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia pokrywane są 

koszty napraw wszelkich elementów zabezpieczających przedmiot 

ubezpieczenia pod warunkiem, że powyższe koszty wynikają  

z ubezpieczonych zdarzeń. 

8. Klauzula pokrycia dla szkód w związku z prowadzoną akcją 

ratowniczą, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że do limitu 20.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia pokrywane są 

szkody powstałe w związku z prowadzoną akcją ratowniczą. Nie 

stosuje się zasady proporcji. 

9. Klauzula początku odpowiedzialności, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że za początek okresu ochrony uważa się 

początek okresu ubezpieczenia. 

10. Klauzula stempla bankowego, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że jeżeli zapłata należnej składki dokonywana 

jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za 

zapłatę uważa się datę obciążenia rachunku bankowego 

ubezpieczonego lub datę stempla pocztowego na przekazie pocztowym 

pod warunkiem, że na rachunku Zamawiającego znajdowały się 

wystarczające środki finansowe do zrealizowania płatności. 
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11. Klauzula prolongacyjna, w brzmieniu: 

Niniejszym ustala się, że brak wpłaty przez Zamawiającego składki lub 

którejkolwiek z rat w terminie przewidzianym w umowie ubezpieczenia, 

nie powoduje wygaśnięcia (rozwiązania) umowy, ani zawieszenia 

udzielanej ochrony ubezpieczeniowej i nie może być podstawą do 

odstąpienia przez Ubezpieczyciela od umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. W sytuacji braku opłaty składki lub raty składki 

Ubezpieczyciel. zobowiązany jest wyznaczyć Ubezpieczającemu na 

piśmie dodatkowy, co najmniej 7 dniowy, termin zapłaty składki (raty).  

W przypadku nie dokonania wpłaty w wyznaczonym terminie, 

Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem 

natychmiastowym. 

12. Klauzula VAT w brzmieniu:  

Ustala się, ze w każdym wypadku, gdy Ubezpieczony nie jest 

płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) lub jeśli Ubezpieczony 

będący płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) nie może, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa odzyskać naliczonego podatku 

VAT od mienia dotkniętego szkodą,, w odniesieniu do takiego mienia 

suma ubezpieczenia wymieniona w Polisie zostanie zwiększona  

o kwotę podatku VAT i w takiej kwocie stanowić będzie górną granicę 

odpowiedzialności Ubezpieczyciela. 

W wypadku szkody Ubezpieczony złoży oświadczenie czy w wypadku 

mienia które  uległo szkodzie uzyskał zwrot naliczonego podatku VAT. 

13. Klauzula wynagrodzenia rzeczoznawców w brzmieniu: 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną poniesione przez 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego uzasadnione, konieczne  

i udokumentowane koszty ekspertyz rzeczoznawców, związane  

z ustaleniem faktycznego zakresu i rozmiaru szkody. Ochronie 

podlegają także koszty ekspertów zagranicznych. Ustala się limit 

odpowiedzialności 10.000 zł w na jedno i wszystkie zdarzenia  

w 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia. 

14. Klauzula nieściągania rat nie wymagalnych - w przypadku 

wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie potrąca z kwoty 

odszkodowania dla Ubezpieczającego/Ubezpieczonego rat jeszcze 

nie wymagalnych oraz nie żąda zapłaty pozostałych rat.  W przypadku 

wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania Ubezpieczający zobowiązany 

jest do opłacenia pozostałych rat składki w uzgodnionych terminach  

i wysokości, nawet jeżeli umowa ubezpieczenia zostanie 

wypowiedziana. 

15. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie  

w brzmieniu: 

W przypadku niedopełnienia przez ubezpieczającego lub 

ubezpieczonego obowiązku zgłoszenia szkody w terminie 

określonym w umowie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel nie odmów i 

wypłaty odszkodowania, o ile niezawiadomienie w terminie nie miało 

wpływu na ustalenie okoliczności i skutków wypadku 

ubezpieczeniowego. Przepisy art. 818 § 3 k.c. nie mają zastosowania.  
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16. Klauzula ochrony w transporcie lądowym oraz samodzielnym 

poruszaniu się poza miejscem ubezpieczenia w brzmieniu:  

Niniejszym ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony  

o szkody powstałe podczas transportu lądowego lub samodzielnego 

poruszania się poza placami budowy lub miejscami składowania 

wskutek skutek następujących zdarzeń losowych: pożar, powódź, 

zalanie, trzęsienie ziemi, zapadanie i osuwanie się ziemi lub skał, 

wypadek środka transportu, rozbój. 

17. Szkody materialne powstałe wskutek bezpośredniego  

i pośredniego uderzenia pioruna – limit do wysokości sumy 

ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą Za szkody powstałe 

wskutek pośredniego uderzenia pioruna należy rozumieć szkody 

wywołane pośrednim działaniem wyładowania atmosferycznego na 

przedmiot ubezpieczenia, powodujące jego zniszczenie, uszkodzenie 

wskutek indukcji prądu elektrycznego. 

18. Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia, w brzmieniu: 
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub 

załączników do umowy ubezpieczenia Strony uzgodniły, że jeżeli 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia mienie 

wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej, 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość tego mienia 

wg stanu z dnia rozpoczęcia ochrony. Jednocześnie 

Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum 

ubezpieczenia w terminie 60 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. 

W przypadku ubezpieczenia utraty zysku rozliczenie sumy 

ubezpieczenia następuje po zakończeniu okresu ubezpieczenia. 

19. Klauzula wyłączenia regresu, w brzmieniu: 

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejsza klauzulą, 

postanowień umowy ubezpieczenia oraz innych postanowień lub 

załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że nie 

przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom 

fizycznym zatrudnionym przez Zamawiającego na podstawie umowy  

o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp., a także wykonującym 

pracę w ramach stażu, praktyk lub wolontariatu oraz pracownicy 

tymczasowi z agencji pracy. Ponadto nie przechodzą na 

Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko osobom fizycznym prowadzącym 

działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz Zamawiającego.  

Wyłączenie regresu nie dotyczy sytuacji kiedy sprawca wyrządził szkodę 

umyślnie.  

Franszyza redukcyjna PLN 300 dla każdego zdarzenia 

Forma płatności Płatność jednorazowa 

 

3.5.2.Zakres fakultatywny 

 

Nie włączenie przez wykonawcę ryzyk wymienionych w pkt. 3.5.2 do oferty ubezpieczenia nie 

spowoduje odrzucenia oferty. Wykonawca może uwzględnić w swojej ofercie wszystkie 

zaproponowane poniżej ryzyka dodatkowe lub tylko niektóre z nich. Zakres pokrycia ryzyk 

dodatkowych wpłynie na ocenę oferty zgodnie z warunkami przedstawionymi w Pkt. 11 Zaproszenia. 
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Zakres ubezpieczenia 1. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej 

(zwykłej) z limitem odpowiedzialności ubezpieczyciela w wysokości 

10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 

ubezpieczenia. Za kradzież zwykłą należy rozumieć utratę przedmiotu 

ubezpieczenia lub jego części powstałą wskutek zdarzenia nie 

spełniającego znamion kradzieży z włamaniem i rabunku.  Wyłączeniu 

podlega mienie pracowników oraz gotówka w kasie, a także braki 

inwentarzowe. Ubezpieczający ma obowiązek zgłoszenia faktu 

kradzieży na Policję.  

2. Szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek 

niewłaściwego działania prądu elektrycznego. Przedmiotem 

ubezpieczenia są wszelkie maszyny elektryczne, zewidencjonowane 

przez Zamawiającego (w tym silniki elektryczne, transformatory, 

prądnice, agregaty prądotwórcze itp.) – bez szczegółowego wykazu. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ww. mienie od szkód 

spowodowanych w szczególności, ale nie wyłącznie:  

• niezadziałaniem zabezpieczeń zwarciowych, 

przeciążeniowych lub zamkowych; 

• zmianą napięcia zasilania;  

• zmianą wartości częstotliwości prądu elektrycznego;  

• uszkodzeniem izolacji; 

• zwarciem; 

• zanikiem napięcia jednej lub więcej faz 

Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela z tego tytułu wynosi 50.000 zł 

na jedno na jedno i wszystkie zdarzenia w 12-miesięcznym okresie 

ubezpieczenia.  

3. Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń w brzmieniu: 

ustala się, że w przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może 

zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, 

parametrów technicznych jeżeli, zachowanie dotychczasowych 

rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. 

Odszkodowanie nie może być wyższe niż wyliczone wg kosztów 

odbudowy wg dotychczasowej technologii i lokalizacji 

4. Klauzula likwidacji szkód w brzmieniu:   

W przypadku szkód, których szacowana wartość nie przekracza 

5000 zł, a u których natychmiastowa likwidacja jest niezbędna do 

zapewnienia niezakłóconej pracy, Ubezpieczony może dokonać 

likwidacji szkody samodzielnie lub poprzez wyspecjalizowany serwis 

(zakład naprawczy), nie czekając na oględziny Ubezpieczyciela, 

zachowując części uszkodzone.  

W razie stwierdzenia szkód z tytułu kradzieży z włamaniem, rabunku 

lub posiadających znamiona przestępstwa, Ubezpieczający przed 

rozpoczęciem likwidacji szkody zobowiązany jest do niezwłocznego 

powiadomienia organów Policji. Dokumentami (dowodami), które należy 

niezwłocznie przedstawić Ubezpieczycielowi, potwierdzającymi fakt 

powstania szkody i wysokości poniesionych strat są :  

- zgłoszenie szkody uwzględniające datę, miejsce i okoliczności 

powstania szkody,  

- rachunki za naprawę lub zakup części, które zostały wymienione,  

- w przypadku szkód powstałych w wyniku czynu o znamionach 
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przestępstwa - notatka policyjna,  

- wskazanych przez Ubezpieczającego. 

 Na pisemny wniosek Ubezpieczającego rozliczenie szkody może 

nastąpić na podstawie kosztorysu sporządzonego przez warsztat 

naprawczy lub Ubezpieczyciela 

 

3.5.3. Forma płatności - jednorazowa 

 

 

 

Na tym opis przedmiotu zamówienia zakończono.  


