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Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Warunki, przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia  

POSTANOWIENIA OGÓLNE /WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ/ 

   

1. OKRES UBEZPIECZENIA 

Ubezpieczenia będące przedmiotem niniejszego postępowania zostaną zawarte na okres 12 

miesięcy: 

• Od 23 lutego 2020r. do 22 lutego 2021r 

 

2. PŁATNOŚĆ SKŁADKI 

2.1. Składka ubezpieczeniowa za następujące ubezpieczenia:  

➢ ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, 

➢ ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 

➢ ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego 

mienia, 

Składka płacona będzie jednorazowo – składka płatna do 23 marca 2020 r.. 

2.2. Składka ubezpieczeniowa za następujące ubezpieczenia:  

➢ ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, 

➢ ubezpieczenie auto-casco , 

➢ ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem 

pojazdów, 

płatna będzie jednorazowo w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w każdym 

okresie rozliczeniowym indywidualnie dla każdego pojazdu. 

 

3. ZMIANY W STOSUNKU DO TREŚCI OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA. WARUNKI DODATKOWE 

3.1 Ubezpieczenia zawarte zostaną w formie umów generalnych ubezpieczenia oddzielnie dla 

każdej części zamówienia, na podstawie których zostanie wystawiona odrębna polisa/polisy 

lub inny dokument/dokumenty potwierdzające udzielenie ochrony ubezpieczeniowej przez 

Ubezpieczyciela.  

3.2 Do kwestii nieuregulowanych w Załączniku nr 1 do SIWZ mają zastosowanie dołączone do 

oferty stosowane przez Wykonawcę Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia lub inne 

wzorce umowne. Jeśli postanowienia Ogólnych/Szczególnych Warunków Ubezpieczenia lub 

innych wzorców umownych regulują kwestie ochrony ubezpieczeniowej w sposób 

korzystniejszy dla Zamawiającego to mają one zastosowanie w miejsce postanowień 

niniejszego Załącznika nr 1 do SIWZ. 

3.3 Wszelkie limity odpowiedzialności oraz sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu mienia i OC 

określone w niniejszych materiałach konkursowych będą miały zastosowanie do 12 

miesięcznego okresu ubezpieczenia w pełnej wysokości oraz są przewidziane na jedno i 

wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym. Wszelkie limity określone w klauzulach 

dodatkowych jako limity w okresie ubezpieczenia rozumie się jako limity dla 12 miesięcznego 

okresu ubezpieczenia. 
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3.4 W przypadku Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych 

zawarcie umów ubezpieczenia nie będzie się wiązało z uzyskaniem przez Zamawiającego 

członkostwa w TUW, a w szczególności - ze zobowiązaniem Zamawiającego do udziału w 

pokrywaniu straty towarzystwa na rzecz Zamawiającego z tytułu ubezpieczeń. 

3.5 Postanowienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela za określone 

zdarzenia, będą miały zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy wystąpienie szkody jest 

bezpośrednim następstwem wystąpienia takiego zdarzenia. 

3.6 Postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia zobowiązujące 

Ubezpieczającego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie 

niebezpiecznych okoliczności, ulegną zmianie na: „postanowienia zobowiązujące do podjęcia 

działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego zagrożenia i dotyczyć będą także 

zagrożenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel.” 

3.7 W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek franszyzy, udziały własne 

lub inne potrącenia z odszkodowania za wyjątkiem franszyz, udziałów własnych lub innych 

potrąceń z odszkodowania określonych w niniejszym zapytaniu i zawartej umowie 

generalnej; 

3.8 Odszkodowania będą wypłacane w wartościach netto bez uwzględnienia podatku od towarów 

i usług VAT tylko w sytuacji, jeżeli Ubezpieczony ma prawo do jego odliczenia. 

3.9 W każdym przypadku gdy w klauzulach rozszerzających zakres ubezpieczenia i w innych 

rozszerzeniach mowa jest o Ubezpieczającym rozumie się przez to również wszystkie 

ubezpieczone wspólnie jednostki organizacyjne Powiatu Mielec, chyba że któraś z jednostek 

została wyłącznie wymieniona lub wyraźnie wyłączona z takiego rozszerzenia.  

3.10 Ubezpieczyciel zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą Ogólne (Szczególne) Warunki 

Ubezpieczenia; 

3.11 Jeżeli Ubezpieczający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże Ubezpieczycielowi 

istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie 

skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy wypłaty 

odszkodowania lub jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych; 

3.12 Klauzula EIB 25 /KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ i EIB 26A/ KLAUZULA 

ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ dotyczy również lokalizacji, w których zostanie 

rozpoczęta działalność po zawarciu umowy ubezpieczenia; 

3.13 Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako 

jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń 

ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane w nich 

franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie. 

Powyższe nie dotyczy ryzyk kradzieży; 

3.14 Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie 

obowiązków zawartych w umowie, w postaci ograniczenia lub odmowy wypłaty 

odszkodowania przez ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy 

niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru 

szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na 

powstanie lub zwiększenie się szkody. 

3.15 Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziany jest termin na przygotowanie i 

dostarczenie dokumentów niezbędnych do ustalenia przyczyny szkody i jej rozmiaru, zapis 

dotyczący zastrzeżonego terminu ulega zmianie na: „w terminie, który w stosunkach danego 
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rodzaju, przy uwzględnieniu okoliczności towarzyszących, mogłyby być przekazane 

Ubezpieczycielowi bez nieuzasadnionej zwłoki”. 

3.16 Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela 

za określone zdarzenia, postanowienia te będą miały zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy 

wystąpienie szkody jest bezpośrednim następstwem wystąpienia takiego zdarzenia. 

3.17 Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia 

przedstawiciela Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu zabezpieczenia 

mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to zatrzymaniem procesu 

produkcyjnego lub zakłóceniem pracy urzędu; Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to 

postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia 

go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za zgodą 

Ubezpieczyciela. 

3.18 Gdziekolwiek w warunkach ubezpieczenia przewidziane są postanowienia zobowiązujące 

Ubezpieczającego do usunięcia zagrożeń ubezpieczonego mienia lub szczególnie 

niebezpiecznych okoliczności, ulegają one zmianie na: „Ubezpieczający zobowiązany jest do 

podjęcia działań zmierzających do zminimalizowania szczególnego zagrożenia. Powyższe 

dotyczy także zagrożenia, którego zminimalizowania domagał się Ubezpieczyciel.” 

3.19 Jeżeli ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne) stosowane przez 

Ubezpieczyciela: 

a.  Stanowią, że postępowanie rzeczoznawców podjęte w celu wyjaśnienia okoliczności szkody  

i jej rozmiarów jest obligatoryjne lub też jego wynik jest wiążący dla stron, to 

postanowienia takie nie mają zastosowania w tym sensie, że nie będzie to przeszkodą do 

dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Jednocześnie strony podejmą wysiłki w celu 

polubownego załatwienia ewentualnego sporu (niniejszy zapis nie może być interpretowany 

jako zapis na sąd polubowny). 

b.  Definiują w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w 

których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło albo też przesłanki pozwalające 

określić zagrożenie jako szczególne albo dyskwalifikujące przedmiot do ubezpieczenia, to 

postanowień takich nie stosuje się. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takim przypadku 

przez Ubezpieczyciela uprawnienia do jednostronnego wypowiedzenia umowy 

ubezpieczenia, odstąpienia od niej, jak również sankcji w postaci natychmiastowego braku 

ochrony ubezpieczeniowej. Zamiast tych postanowień zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy kodeksu 

cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.  

 

4. KOMUNIKACJA POMIĘDZY STRONAMI 

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane do drugiej strony (również w trakcie trwania 

umów ubezpieczenia) uznaje się za skuteczne i dopuszczalne, jeżeli zostały dokonane drogą 

elektroniczną. Forma pisemna zastrzeżona zostaje wyłącznie dla zawiadomień i oświadczeń 

dotyczących wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. 

 

5. KLAUZULE DODATKOWE EIB 

W stosunku do wszystkich ubezpieczeń będących przedmiotem niniejszego postępowania zastosowanie 

będą mieć następujące klauzule EIB: 

➢ EIB 21 A (KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA),  

➢ EIB 45 (KLAUZULA RATALNA) 
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➢ EIB 48 (TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA) 

➢ EIB 49 (KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK) 
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CZĘŚĆ I 

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK  

1. PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA 

Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte zostaną: 

1.1 Zadeklarowane środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji 

i technicznego/faktycznego zużycia, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych, 

środków ubezpieczonych indywidualnie przez niektóre jednostki, innych środków trwałych 

wyłączonych z ubezpieczenia), 

1.2 Środki obrotowe, 

1.3 Mienie pozaewidencyjne, w tym niskocenne składniki majątku trwałego, 

1.4 Wartości pieniężne, gotówka (również poza schowkami ogniotrwałymi), 

1.5 Nakłady na obcy środek trwały, nakłady inwestycyjne, 

1.6 Mienie pracownicze - Przez mienie pracownicze rozumie się mienie ruchome pracowników 

Ubezpieczającego/Ubezpieczającego znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, z wyłączeniem 

wartości pieniężnych, dokumentów i biżuterii oraz pojazdów mechanicznych 

1.7 Mienie osób trzecich (przekazane Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu do używania w ramach 

najmu, dzierżawy, użyczenia lub innej formy korzystania z cudzej rzeczy oraz mienie 

uczniowskie), 

1.8 Bez względu na odmienne postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia ochroną 

ubezpieczeniową zostaną objęte: 

- sieci elektroenergetyczne oraz inne przyłącza związane z funkcjonowaniem obiektu tj. m.in. 

zamontowane w budynkach linie kablowe, światłowodowe, telekomunikacyjne, elektryczne 

wraz ze stacjami transformatorowo - rozdzielczymi, oraz linie naziemne, podziemne i ich 

wyposażenie, jeżeli służą wyłącznie zaspokojeniu potrzeb Ubezpieczonego w ramach 

prowadzonej działalności i stanowią jego własność oraz zlokalizowane są na terenie 

będącym w jego posiadaniu, z zastrzeżeniem iż z ochrony wyłączone zostaną wszelkie linie 

transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego 

rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami, włączając wszelkiego rodzaju 

podstacje, znajdujące się w odległości większej niż 100m od ubezpieczonych budynków  

i budowli”. 

- ogrodzenia i bramy, chodniki i drogi wewnętrzne, schody, boiska sportowe  

i place zabaw wraz z instalowanym wyposażeniem (infrastrukturą), pomosty nad jeziorem, 

siłownie na wolnym powietrzu, altany, wiaty rowerowe, pylony promocyjne, dźwigi 

osobowe,  

- maszyny, urządzenia i wyposażenie, 

- mienie pozaewidencyjne/niskocenne składniki majątku trwałego (bez względu na wartość 

jednostkową), 

- dane i nośniki danych, 

- sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny nie objęty ochroną w ramach ubezpieczenia 

sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 

- obiekty małej architektury w tym pomniki, rzeźby, kompozycje przestrzenne, elementy 

infrastruktury (w tym punkty informacyjne, pionowe oznakowanie dróg, tablice z nazwami 

ulic), instalacje służące do podniesienia bezpieczeństwa, sygnalizacja świetlna  

z infrastrukturą towarzyszącą, słupy oświetleniowe, 

- zbiory biblioteczne, księgozbiory, archiwa, dokumenty,  
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- wiaty i słupy przystankowe, 

- urządzenia i wyposażenia zewnętrzne na terenie Gminy Mielec np.: siłowniki bram, 

hydranty, progi zwalniające, pojemniki na surowce wtórne i kosze). 

1.9 w zakresie szyb oraz innych przedmiotów szklanych od stłuczenia (wewnętrzne i zewnętrzne): 

m.in. szyby okienne i drzwiowe, oszklenia ścienne i dachowe oraz pozostałe przedmioty szklane. 

W odniesieniu do ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia zakres ubezpieczenia  
(w ramach sumy ubezpieczenia) obejmuje również koszty wykonania naprawy systemem ekspresowym, 
wykonania napisów i znaków reklamowych, ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu, pokrycia oszkleń 
folią np. antywłamaniową, transportu (dojazdem) związanym z naprawą szkody 

UWAGA: 

W przypadku szkód w szybach i przedmiotach szklanych ochrona ubezpieczeniowa do limitu 50.000,00 zł 

 

2. ZAKRES UBEPZIECZENIA 

Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” - ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za wyjątkiem 

wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  

Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: 

2.1 katastrofy budowlanej (limit odpowiedzialności 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w okresie rozliczeniowym), z tym że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód w obiektach: nie 

posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 

tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania, użytkowanych niezgodnie  

z przeznaczeniem. 

2.2 zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych 

umową ubezpieczenia, 

2.3 nieszczelności dachów i rynien, szczelin w złączach płyt, przecieków w połączeniach, 

nieprawidłowych spawach, pękaniu mienia do limitu 300.000,00 zł (zastosowany limit 

odpowiedzialności nie ma zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są limitowane), 

2.4 zniszczenia ubezpieczonego mienia powstałego wskutek akcji ratunkowej prowadzonej w związku  

z zaistniałymi zdarzeniami losowymi objętymi umową ubezpieczenia, 

2.5 budynków i lokali nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni, tzw. pustostany; 

2.6 placów do limitu 50.000,00 zł; 

2.7 kosztów ewakuacji związanych z otrzymaniem informacji o zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, 

niezależnie od tego czy zagrożenie było faktyczne czy nie do limitu 100.000,00 zł; 

2.8 szkód w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia prac/robót i ujętym w sumie 

ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku, w związku lub podczas 

prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową lub 

wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami  

i testami, zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak  

i w mieniu nie objętym zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Mienie 

nowe, będące przedmiotem prac/robót podlega ochronie ubezpieczeniowej do limitu 

odpowiedzialności 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

mienie istniejące do wartości zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. 

2.9 Szkód spowodowanych dewastacją rozumianą jako działanie znanego bądź nieznanego sprawcy,  

o ile szkoda nie jest objęta ochrona ubezpieczeniową w ramach innego ubezpieczonego ryzyka 

(np. pożar), powodujące zniszczenie bądź uszkodzenie mienia /elementy budynków, budowli czy 
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małej architektury, wiaty przystankowe i przystanki, znaki i oznaczenia drogowe, place zabaw, 

boiska i obiekty sportowe, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenia, figury, pomniki itp./. Ustala się 

limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 20.000,00 zł. Podlimit na 

graffiti – 5.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2.10 Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również szkody w elementach trwale 

przymocowanych do budynku typu: szyldy, neony, markizy, okiennice, anteny, kamery 

monitoringu itp. Dla przedmiotowego ryzyka ustala się limit odpowiedzialności w wysokości 

20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla ryzyka kradzieży. Kradzież mienia znajdującego 

się na zewnątrz - w zakresie ryzyka kradzieży ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie 

znajdujące się na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do użytkowania na zewnątrz 

budynków oraz przedmioty zamocowane na zewnątrz budynku wraz z ich konstrukcjami 

wspornikowymi są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie nie było 

możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności w wysokości 20 000 PLN na jedno i 

wszystkie zdarzenia. 

 

3. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne/OWU) stosowane 

przez Ubezpieczyciela: 

3.1 Przewidują brak odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek zalania mienia 

przechowywanego lub składowanego bezpośrednio na podłodze lub na podstawach  

o niewystarczającej według tych warunków wysokości, wyłączenie to będzie miało zastosowanie 

jedynie dla mienia przechowywanego lub składowanego w pomieszczeniach położonych poniżej 

poziomu gruntu, przy czym zalanie bezpośrednio z góry objęte jest ubezpieczeniem. 

3.2 Zawierają ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu złego stanu 

dachu, to będzie miało ono zastosowanie wyłącznie w takim stopniu w jakim stan dachu 

przyczynił się do powstania szkody i tylko jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony o tym stanie 

wiedział lub z zachowaniem należytej staranności powinien był wiedzieć. Nie dotyczy to szkód  

w mieniu znajdującym się w najmowanych obiektach budowlanych lub pomieszczeniach, jeżeli 

do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należało dbanie o stan techniczny 

dachu.  

3.3 Przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi w mieniu 

znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią lub historycznego 

wystąpienia powodzi w miejscu ubezpieczenia to nie będą miały zastosowania na potrzeby 

umowy ubezpieczenia. 

3.4 Określają ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela, to będą miały one 

zastosowanie jedynie w sytuacji, w której opisana przyczyna była pierwotną i wyłączną 

przyczyną powstania szkody.  

3.5 Zawierają ograniczenie, bądź wyłączenie odpowiedzialności za szkody w bramach zewnętrznych  

i ogrodzeniach, nie będą miały one zastosowania na potrzeby niniejszej Umowy.  

3.6 Zawierają wyłączenie lub ograniczają odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w urządzeniach 

elektronicznych, bądź instalacjach lub sieciach elektrycznych, nie będą miały zastosowania na 

potrzeby niniejszej Umowy. 

3.7 Przewidują wyłączenie odpowiedzialności w związku z wystąpieniem ryzyka podtopień nie będą 

miały zastosowania na potrzeby umowy ubezpieczenia. 
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3.8 Ubezpieczyciel uzna za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami 

zwykłymi powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym, bez konieczności 

stosowania zabezpieczeń w postaci krat, folii antywłamaniowych, szyb wielowarstwowych itp. 

3.9 Zawierają wyłączenie za szkody w mieniu znajdującym się poza linią brzegową akwenów wodnych 

lub wyłączenie dotyczące szkód w pomostach nie będą miały zastosowania. 

4. System ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia 

4.1 Środki trwałe: wartość księgowa brutto bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji  

i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją księgową Ubezpieczającego/ 

Ubezpieczonego lub wartość odtworzeniowa na sumy stałe. 

4.2 W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający może dokonać zmiany sumy ubezpieczenia 

wybranych składników majątku z wartości księgowej brutto na odtworzeniową lub z wartości 

odtworzeniowej na wartość księgową brutto. W trakcie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający 

może dokonać wyłączenia z ubezpieczenia wybranych środków trwałych. 

4.3 Ubezpieczeniem objęte będzie również mienie zabytkowe i o charakterze zabytkowym, w tym 

budynki zgłoszone do ubezpieczenia. 

4.4 Ubezpieczający zastrzega możliwość weryfikacji wartości odtworzeniowych budynków zgłoszonych 

do ubezpieczenia w trakcie trwania okresu ubezpieczenia. 

4.5 Środki obrotowe – limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko według ceny nabycia lub kosztu 

wytworzenia; 

4.6 Mienie pozaewidencyjne/ niskocenne składniki majątku (bez względu na wartość jednostkową) - 

limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko według wartości odtworzeniowej; 

4.7 Nakłady na obcy środek trwały, nakłady inwestycyjne – limit odpowiedzialności na pierwsze 

ryzyko według wartości odtworzeniowej; 

4.8 Mienie osób trzecich, mienie pracownicze – wartość odtworzeniowa – limit odpowiedzialności na 

pierwsze ryzyko; 

4.9 Archiwa, dokumenty, księgozbiór - suma ubezpieczenia ustalona na podstawie wartości rynkowej, 

limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko; 

4.10 Infrastruktura drogowa (z wyłączeniem dróg) – wartość księgowa brutto bez względu na wiek, 

stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia, zgodnie z ewidencją 

księgową Ubezpieczającego/Ubezpieczonego - limit odpowiedzialności na pierwsze ryzyko. 

 

5. Suma ubezpieczenia/limit odpowiedzialności 

Szczegółowy wykaz środków trwałych, w tym budynków i budowli Powiatu Mieleckiego oraz podległych 

jednostek, a także dodatkowe informacje zawiera część Sumy ubezpieczenia – opis lokalizacji 
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Tabela nr  1 – Sumy ubezpieczenia na jednostki /BUDYNKI, BUDOWLE + WYPOSAŻENIE/ 

Lp. UBEZPIECZONY 
 

 Suma ubezpieczenia – 2020 
wartość Księgowa Brutto/odtworzeniowa 

1 

Powiat Mielecki 
ul. Wyspiańskiego 6 
39-300 Mielec  
NIP: 8171980506 
REGON: 690581442 

budynki i budowle – 20 510 331,09 
wyposażenie (maszyny, urządzenia, aparaty 

specjalistyczne) 1 232 976,57 
w tym : wyposażenie w użyczeniu do  innych 

podmiotów 13 133,26 
Razem: 21 743 307,66 

2 

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu 
ul. Jagiellończyka 3; 
39-300 Mielec  
NIP: 8171093018 
REGON: 000037144 

budynki i budowle -12 452 211,60 zł 
wyposażenie - 228 670,52 zł 

maszyny i urządzenia – 439 489,69 zł 
RAZEM: 13 120 371,81 ZŁ 

3 

Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 
ul. Kilińskiego 24 
39-300 Mielec 
NIP: 8171072306 
REGON: 000188854 

Budynki i budowle   4 882 223,20 
Wyposażenie            530 000,00 

RAZEM: 5 412 223,20 

4 

Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu 
ul. Jagiellończyka 3 
39-300 Mielec 
NIP: 8171067831 
REGON: 000198960 

Wyposażenie – 696 903,65 
budynki i lokale - 1 806 032,91 

maszyny i urządzenia - 1 733,00 
RAZEM: 2 504 669,56 

5 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu 
ul. Warszawska 1 
39-300 Mielec 
NIP: 8171211920 
REGON: 000234502 

budynki i budowle - 1 422 469,00 
wyposażenie – 775 845,34 

inne – 98 603,28 
RAZEM: 2 296 917,62 

6 

I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu 
ul. Jędrusiów 1 
39-300 Mielec 
NIP: 8171038048 
REGON: 000229300 

budynki i budowle - 2 404 483,00 
wyposażenie - 494 771,32 

inne - 153 000,00 
RAZEM: 3 052 254,32 

7 
II Liceum Ogólnokształcące 
ul. Żeromskiego 28 
39-300 Mielec 

budynki i budowle -1 852 645,00 
wyposażenie – 265 248,00 

RAZEM: 2 117 893,00 

8 

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Chopina 16A 
39-300 Mielec 
NIP: 8171033080 
REGON: 830466865 

budynki i budowle -4 985 704,45 
wyposażenie – 1 495 765,24 

RAZEM: 6 481 469,69 
/wartość odtworzeniowa/ 

9 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu 
ul. Korczaka 6A 
39-300 Mielec 
NIP: 8171761112 
REGON: 690587692 

Budynki i budowie 68.771,60 zł 
Wyposażenie 236 431,34 zł 

RAZEM: 305 202,94 zł 

10 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu  
ul. Żeromskiego 34  
39-300 Mielec 
NIP: 8171778348 
REGON: 690588266 

budynki i budowle – 1 949 185,33 (budynek ul. 
Żeromskiego 34 ) 

wyposażenie – 1 682 362,18 
RAZEM: 3 631 547,51 

11 

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- Wychowawczych  
ul. Królowej Jadwigi 1 
39-300 Mielec 
NIP: 8172184668 
REGON: 367428311 

Budynki i budowle – 14 224 225,31 
Wyposażenie – 2 588 346,77 

RAZEM: 16 812 572,08 
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12 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Mielcu 
ul. Sękowskiego 2b 
39-300 Mielec 
NIP: 8171067995 
REGON: 001030204 

Budynki i budowle: 1 362 449,00 

Wyposażenie: 14 292,05 

RAZEM: 1 376 741,05 

13 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Wyszyńskiego 16 
39-300 Mielec 
NIP: 8171847457 
REGON: 830482730 

budynki i budowle - 9446586 
wyposażenie - 2300000 

solary - 755081 
RAZEM: 12 501 667 

14 

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli 
w Mielcu 
ul. Wojska Polskiego 2B 
39-300 Mielec 
NIP: 8172154704 
REGON: 690481700 

budynki i budowle - 7 600 000,00 
obrabiarki numeryczne i konwencjonalne, 
spawarki TIG i MIG, roboty edukacyjne – 

2 700 000 zł 
RAZEM: 10 300 000,00 

15 

Centrum Obsługi Jednostki Powiatu Mieleckiego 
Ul. Wyspiańskiego 6 
39-300 Mielec  
NIP: 8172180883 
REGON:365038563 

Budynki i budowie 245 770,48 zł 
RAZEM: 245 770,48 

 
Tabela nr  2 – Zestawienie zbiorcze 

Nazwa jednostki budynki i budowle wyposażenie maszyny i urządzenia Łącznie 

Starostwo Powiatowe 20 510 331,09 1 232 976,57   21 743 307,66 

Zespół Szkół Technicznych  12 452 211,60 228 670,52 439 489,69 13 120 371,81 

Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego  4 882 223,20 530 000,00   5 412 223,20 

Zespół Szkół Budowlanych 1 806 032,91 696 903,65 1 733,00 2 504 669,56 

Zespół Szkół Ekonomicznych 1 422 469,00 775 845,34 98 603,28 2 296 917,62 

I Liceum Ogólnokształcące 2 404 483,00 494 771,32 153 000,00 3 052 254,32 

II Liceum Ogólnokształcące  1 852 645,00 265 248,00   2 117 893,00 

Powiatowy Urząd Pracy 4 985 704,45 1 495 765,24   6 481 469,69 

Powiatowy Zarząd Dróg 68 771,60 236 431,34   305 202,94 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  1 949 185,33 1 682 362,18   3 631 547,51 

Powiatowy Zespół Placówek Szk-Wych  14 224 225,31 2 588 346,77   16 812 572,08 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  1 362 449,00 14 292,05   1 376 741,05 

Dom Pomocy Społecznej 9 446 586,00 2 300 000,00 755 081,00 12 501 667,00 

CKPiDN 7 600 000,00   2 700 000,00 10 300 000,00 

Centrum Obsługi Jednostki Powiatu  245 770,48     245 770,48 

suma 85 213 087,97 12 541 612,98 4 147 906,97 101 902 607,92 
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Tabela nr 3 - Limity wspólne 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia 
Suma 

ubezpieczenia 
(zł) 

1. Mienie pozaewidencyjne/ niskocenne składniki majątku  100 000,00  

2. Mienie osób trzecich  50 000,00  

3. Mienie pracownicze i uczniowskie (w tym mienie w szatniach) 50 000,00 

4. Archiwa, dokumenty, księgozbiór 100 000,00 

5. 
Środki obrotowe środki spożywcze, czystości, szkolne, biurowe – do 

bieżącej działalności 
50 000,00 

6. Nakłady na obcy środek trwały, nakłady inwestycyjne 100 000,00 

7. 
Infrastruktura drogowa m.in. sygnalizacja świetlna, ekrany akustyczne, 
znaki drogowe, tablice z nazwami ulic (nie ujęte w ramach grup II-VIII 

KŚT) 

100 000,00 

8. 

dla pozostałych wyżej nie sklasyfikowanych składników mienia 
należącego/będącego w posiadaniu ubezpieczonych jednostek Powiatu 
Mieleckiego (m.in. pojemników na surowce wtórne, koszy, ławek, tablic 
informacyjnych, płotów, ogrodzeń, balustrad, bram, sieci kanalizacyjnych, 
gazowych, wodociągowych wraz z przyłączami i pokrywami, garaży, 

pokryw kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej itp., mienia 
pozaewidencyjnego stanowi łączny dla wszystkich jednostek limit 

odpowiedzialności) 

200 000,00 

9. Wartości pieniężne w lokalu 20 000,00 

 

Tabela nr 4 – WSPÓLNE Limity odpowiedzialności dla ryzyk kradzieży z włamaniem i rabunku 

L.p. Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (zł) 

1. 

Środki trwałe w szczególności urządzenia  
i wyposażenie, sprzęt elektroniczny, 
księgozbiór, akta, dokumenty, mienie w 

użyczeniu, niskocenne środki trwałe 

100 000,00 

2. Środki obrotowe 10 000,00 

3. Mienie osób trzecich 10 000,00 

4.  Mienie pracownicze i uczniowskie  50 000,00 

5. 

Kradzież zwykła (w tym mienie 
pozostawione  

w szatniach placówek oświatowych z limitem 
odpowiedzialności 500,00zł na jedno 
zdarzenie) 

15 000,00 

6. Wartości pieniężne w lokalu 20 000,00 

7. Wartości pieniężne w transporcie 20 000,00 

 

Ilekroć w polisie ubezpieczenia wystawionej do Umowy mowa o limitach odpowiedzialności, 
oznacza to, iż dany przedmiot ubezpieczenia nie został ujęty w sumach ubezpieczenia, zaś 
ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za opisany w nich przedmiot ubezpieczenia wyłącznie do 
ustalonego limitu odpowiedzialności. 
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6. Franszyzy i udziały własne 

Franszyza  integralna w wysokości 200 zł. 
Inne franszyzy i udziały własne – zniesione. 

 

7. Miejsce ubezpieczenia 

Wszystkie lokalizacje należące/będące w posiadaniu Ubezpieczającego/Ubezpieczonego na terenie RP, 
zgodnie z Klauzulą EIB 21. 

 

8. Wypłata odszkodowań i likwidacja szkód 

Odszkodowania będą wypłacane: 

8.1 dla szkód w środkach trwałych – w ramach określonych sum ubezpieczenia wg kosztów zakupu, 

odbudowy remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, 

przy uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed 

zaistnienia szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych 

sprzed zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu demontażu i montażu. 

8.2 Odbudowa może nastąpić w innym miejscu niż pierwotna lokalizacja mienia. 

8.3 W umowie nie będą miały zastosowania warunki ubezpieczenia, ograniczające w przypadku 

szkody częściowej wysokość odszkodowania do procentu sumy ubezpieczenia przedmiotu 

dotkniętego szkodą odpowiadającego procentowi uszkodzenia tego przedmiotu. 

8.4 niskocennych środków trwałych, środków obrotowych, mienia pracowniczego i mienia osób 

trzecich – według nowych cen zakupu lub kosztów wytworzenia powiększonych o koszty 

transportu i montażu. 

8.5 dla nakładów adaptacyjnych, inwestycyjnych - według wartości faktycznie poniesionych kosztów 

remontów i robót adaptacyjnych powiększonych o koszty transportu i montażu; 

8.6 dla maszyn, urządzeń i aparatów technicznych, wyposażenia - wartość kosztów zakupu tego 

samego rodzaju, typu i mocy produkcyjnej nowej maszyny, aparatu, urządzenia albo wartość 

kosztów naprawy, z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, demontażu i 

montażu oraz cła i innych tego typu opłat; 

8.7 księgozbiorów, akt i dokumentów - wartość kosztów ich zakupu lub wytworzenia według cen  

z dnia szkody; 

8.8 W przypadku księgozbiorów zakład ubezpieczeń zwróci również koszty związane z osuszaniem  

i renowacją w ramach limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w wysokości 30.000,00 zł; 

8.9 Z odszkodowania za szkody w środkach trwałych zostanie potrącona wartość pozostałości, które 

mogą być przeznaczone do dalszego użytku, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione i stosowane  

w stosunkach danego rodzaju. 

8.10 Nie stosuje się konsumpcji sumy ubezpieczenia, tj. suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu  

o wysokość wypłaconego odszkodowania. Nie dotyczy to limitów odpowiedzialności określonych 

jako „limit na jedno i wszystkie zdarzenia” lub „limit na pierwsze ryzyko”. 

8.11 Dla wszystkich składników mienia ubezpieczanego w systemie pierwszego ryzyka nie będzie 

miała zastosowania proporcjonalna redukcja odszkodowania. 

8.12 Dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto górną granicą odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela stanowić będzie łączna suma ubezpieczenia środków trwałych dotkniętych 
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szkodą. Dla mienia ubezpieczonego wg wartości odtworzeniowych górną granicę 

odpowiedzialności stanowi suma ubezpieczenia dla danego środka trwałego określona w umowie. 

8.13 Ubezpieczyciel, wyraża zgodę na stosowanie uproszczonej likwidacji szkód w przypadku szkód, 

których przewidywana wysokość odszkodowania wynosi do 5.000,00 zł, z zastrzeżeniem iż 

zastosowanie uproszonej likwidacji szkód jest każdorazowo uprawnieniem, a nie obowiązkiem 

Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. 

8.14 Uproszczona likwidacja polega na odstąpieniu od przeprowadzania oględzin i ustalania rozmiaru 

szkody przez Ubezpieczyciela, który upoważnia Ubezpieczającego do tych czynności. Wypłata 

odszkodowania następuje w oparciu o oświadczenia Ubezpieczającego co do okoliczności szkody 

oraz inne przedstawione dokumenty, takie jak: rachunek strat, protokoły, opinie itp. 

 

9. Klauzule DODATKOWE: 

➢ EIB 01B (Klauzula reprezentantów) 

➢ EIB 02 (Klauzula przepięciowa) 

➢ EIB 03 (szkód mechanicznych) 

➢ EIB 04 (dewastacji) 

➢ EIB 05 (katastrofy budowlanej) 

➢ EIB 06 (sposobu przechowywania mienia) 

➢ EIB 07A (ubezpieczenia drobnych prac budowlano-montażowych) 

➢ EIB 09 (szkód wodociągowych) 

➢ EIB 21 A (miejsca ubezpieczenia) 

➢ EIB 22 (przedmiotu ubezpieczenia) 

➢ EIB 23 (wartości przedmiotu ubezpieczenia) 

➢ EIB 24 (wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych) 

➢ EIB 25 (zabezpieczeń przeciwpożarowych) 

➢ EIB 26 A (zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) 

➢ EIB 27 (ubezpieczenia mienia poza budynkami) 

➢ EIB 28 (szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac bud-mont) 

➢ EIB 29 (odtworzenia dokumentacji) 

➢ EIB 30 (Klauzula ubezpieczenia mienia poza ewidencją) 

➢ EIB 33 (definicji pracownika) 

➢ EIB 35 (pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) 

➢ EIB 38 A (eksploatacji mienia) 

➢ EIB 39 B (automatycznego pokrycia, zmniejszenia wartości i deklaracji mienia do ubezpieczenia) 

➢ EIB 41 A (zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia) 

➢ EIB 42 (dodatkowej sumy ubezpieczenia) 

➢ EIB 44 (prolongaty) 

➢ EIB 45 (ratalna) 

➢ EIB 48 (terminu wykonania zobowiązań) 

➢ EIB 49 (rozliczenia składek) 

➢ EIB 50 (warunków i taryf) 

➢ EIB 53 (przekształceń) 

➢ EIB 54 (rezygnacji ze składek minimalnych) 

➢ EIB 55 (zmiany prawdopodobieństwa wypadku) 

➢ EIB 61A(zgłaszania szkód) 

➢ EIB 62 (definicji szkody) 

➢ EIB 65B (rozliczenia kosztów szkody – robocizna własna) 

➢ EIB 66 (kopii dokumentów) 

➢ EIB 68 (likwidacji drobnych szkód) 
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➢ EIB 69 (ustalenia wysokości szkody) 

➢ EIB 72 (braku potrąceń) 

➢ EIB 73 (zasady proporcji/leeway) 

➢ EIB 74 (odstąpienia od odtworzenia mienia) 

➢ EIB 75 (kosztów dodatkowych) 

➢ EIB 77 (rzeczoznawców) 

➢ EIB 78 (potrąceń zużycia technicznego) 

➢ EIB 92 (roszczeń regresowych) 

➢ EIB 93 (wykładni umowy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Opis Przedmiotu Zamówienia 

Powiat Mielecki 

 

Strona 15 z 50 

 

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK  

 

1. Przedmiot ubezpieczenia 

Wybrany sprzęt elektroniczny będący w posiadaniu lub użytkowaniu poszczególnych jednostek 
Ubezpieczonego, bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji i technicznego/faktycznego zużycia 
oraz, niezależnie czy Ubezpieczony był w posiadaniu mienia w chwili zawarcia umowy czy też mienie 
zostało nabyte w okresie ubezpieczenia /w tym monitoring wizyjny/. 
Sumy ubezpieczenia podane – Tabela nr 4. 

2. Zakres ubezpieczenia 

2.1. Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risks” - ochroną objęte zostają wszystkie ryzyka za 

wyjątkiem wyraźnie wyłączonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Sprzęt elektroniczny jest 

objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) polegających na 

utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i 

niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny, a w szczególności spowodowanych przez: 

➢ działanie człowieka, tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną 

obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie; 

➢ upadek (upuszczenie), 

➢ akcję ratunkową (np: gaszenie, burzenie, oczyszczanie zgliszcz); 

➢ działanie ognia, w tym pożar bez widocznego płomienia, działanie dymu i sadzy oraz 

osmalenie, przypalenie,  

➢ wszelkiego rodzaju eksplozje, implozje, 

➢ uderzenie pioruna,  

➢ upadek statku powietrznego lub jego części, 

➢ działanie wody i wilgoci tj. wszelkie zalania, w tym zalania z urządzeń wodno - 

kanalizacyjnych, burzę, powódź, sztorm, wylew wód podziemnych, podtopienie, deszcz 

nawalny, parę wodną i ciecze w innej postaci oraz działanie mrozu, gradu, śniegu, 

➢ działanie wiatru, w tym huraganu,  

➢ lawiny, osunięcie się ziemi, spadnięcie skał 

➢ wady/błędy produkcyjne, konstrukcyjne, materiałowe,  

➢ pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, tj. działanie pola 

elektromagnetycznego, indukcji, itp.; 

➢ szkody elektryczne, w tym w szczególności przepięcie, indukcję, wzrost/spadek/zanik 

napięcia, zwarcie, przetężenie, uszkodzenie izolacji, niezadziałanie zabezpieczeń itp., 

➢ kradzież z włamaniem lub rabunek, 

➢ kradzież sprzętu elektronicznego z pojazdu, jak również utrata sprzętu elektronicznego 

znajdującego się w pojeździe spowodowana utratą tego pojazdu, 

2.2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie dotyczyła również: 

➢ kradzieży zwykłej (bez śladów włamania) dla każdego rodzaju mienia zgłoszonego do 

ubezpieczenia do limitu 10.000,00zł pod warunkiem, że Ubezpieczony zawiadomi o tym 

fakcie policję po stwierdzeniu szkody spowodowanej kradzieżą; 

➢ szkód spowodowanych przez huragan; 

➢ szkód w sprzęcie przenośnym powstałych poza miejscem ubezpieczenia; 

➢ szkód spowodowanych wskutek upadku (upuszczenia) sprzętu; 

➢ szkód powstałych w czasie tymczasowego magazynowania (np. okres wakacji); 

➢ szkód powstałych w czasie okresowego wyłączenia z użytkowania; 

➢ szkód powstałych wskutek kradzieży ze środka transportu lub kradzieży całego pojazdu 

wraz ze sprzętem; 

➢ szkód w sprzęcie którego ubezpieczony jeszcze nie zainstalował i nie przygotował do 

eksploatacji (np. sprzęt nie został rozpakowany). 



Opis Przedmiotu Zamówienia 

Powiat Mielecki 

 

Strona 16 z 50 

 

➢ sprzęt stacjonarny i przenośny w ramach sum ubezpieczenia – ubezpieczony sprzęt 

ulegający przemieszczaniu pomiędzy jednostkami czy lokalizacjami – bez konieczności 

zgłaszania  

i powiadamiania zakładu ubezpieczeń. 

➢ w zakresie ryzyka kradzieży ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także mienie 

zainstalowane na wewnątrz i na  zewnątrz budynków /elementy systemów alarmowych 

czy monitoringu/ , o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 

producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do użytkowania wewnątrz/ na 

zewnątrz budynków oraz przedmioty zamocowane do budynku wraz z ich konstrukcjami 

wspornikowymi są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie 

nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi. Limit odpowiedzialności w wysokości 20 000 

PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

2.3. Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wszelkie miejsca, gdzie znajduje się ubezpieczone 

mienie, w tym szkody w sprzęcie używanym przez Ubezpieczającego lub jego pracowników poza 

lokalizacjami Ubezpieczającego oraz podczas podróży zagranicznych: 

➢ dla sprzętu przenośnego – teren RP, 

➢ dla pozostałego sprzętu – teren RP zgodnie z KLAUZULĄ EIB 21A. 

2.4. Sprzęt przenośny objęty jest ochroną podczas transportu wszelkimi środkami komunikacji 

(transport lądowy, powietrzny i wodny). 

2.5. Dane są objęte ochroną na terenie RP, także w zewnętrznym archiwum danych oraz podczas 

transportu między miejscem gromadzenia danych a zewnętrznym archiwum danych. 

 

3. Suma ubezpieczenia 

Zestawienie sprzętu elektronicznego podlegającego ubezpieczeniu znajduje się w Sumy ubezpieczenia 

podane – Tabela nr 4. 

Tabela nr 4 – Sprzęt elektroniczny - sumy ubezpieczenia 

Lp. UBEZPIECZONY 
 

 Suma ubezpieczenia – Wartość Księgowa Brutto 

1 

Powiat Mielecki 
ul. Wyspiańskiego 6 
39-300 Mielec  
NIP: 8171980506 
REGON: 690581442 

sprzęt elektroniczny stacjonarny (komputery, 
serwery, inne urządzenia, systemy rejestracji i 

monitoringu, system ostrzegania i alarmowania itp.) 
– 7 673 857,83 

sprzęt elektroniczny przenośny (laptopy, aparaty 
fot.) - 380 490,21 

oprogramowanie (system informacji przestrzennej, 
geopard itp.) – 2 055 662,04 

w tym: sprzęt elektroniczny w użyczeniu do innych 
podmiotów 195 702,55 /stacjonarny/, 3 037,54 

/przenośny 
Razem 10 110 010,08 

2 

Zespół Szkół Technicznych w Mielcu 
ul. Jagiellończyka 3; 
39-300 Mielec  
NIP: 8171093018 
REGON: 000037144 

sprzęt elektroniczny stacjonarny -258 800, 29 zł 
sprzęt elektroniczny przenośny - 175 309,40 zł 

RAZEM: 434 109,69 zł 
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3 

Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego w 
Mielcu 
ul. Kilińskiego 24 
39-300 Mielec 
NIP: 8171072306 
REGON: 000188854 

Sprzęt elektroniczny  182 800,00 

4 

Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu 
ul. Jagiellończyka 3 
39-300 Mielec 
NIP: 8171067831 
REGON: 000198960 

sprzęt przenośny – 97 781,37 
sprzęt stacjonarny – 119 084,94 

RAZEM: 216 866,31 

5 

Zespół Szkół Ekonomicznych w Mielcu 
ul. Warszawska 1 
39-300 Mielec 
NIP: 8171211920 
REGON: 000234502 

sprzęt elektroniczny stacjonarny – 150 561,37 
sprzęt elektroniczny przenośny – 34 926,30 

RAZEM: 185 487,67 

6 

I Liceum Ogólnokształcące w Mielcu 
ul. Jędrusiów 1 
39-300 Mielec 
NIP: 8171038048 
REGON: 000229300 

sprzęt elektroniczny stacjonarny + 
monitoring – 60 399,90 

sprzęt elektroniczny przenośny - 69 603,10 
systemy monitorowania  - 11 000,00 

RAZEM: 141 003,00 

7 
II Liceum Ogólnokształcące 
ul. Żeromskiego 28 
39-300 Mielec 

sprzęt elektroniczny stacjonarny – 17 525,00 
sprzęt elektroniczny przenośny- 331 764,54 

RAZEM: 349 289,54 

8 

Powiatowy Urząd Pracy 
ul. Chopina 16A 
39-300 Mielec 
NIP: 8171033080 
REGON: 830466865 

sprzęt elektroniczny stacjonarny:1 025 419,48zł, 
sprzęt elektroniczny przenośny:32 747,91 zł, 

odtworzenie danych - 50 000,00 zł, 
instalacje CCTV i SSAWiN: 85 623,58 zł, 

Razem: 1 193 790,97 

9 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu 
ul. Korczaka 6A 
39-300 Mielec 
NIP: 8171761112 
REGON: 690587692 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny 46 697,17 zł 
Sprzęt elektroniczny przenośny 822,89 zł 

RAZEM: 47 520,06 zł 

10 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 
Mielcu 
ul. Żeromskiego 34 
39-300 Mielec 
NIP: 8171778348 
REGON: 690588266 

sprzęt elektroniczny stacjonarny i urządzenia 
biurowe – 302 958,88 

sprzęt elektroniczny przenośny – 76 506,55 
system alarmowy  94 757,92 

RAZEM: 474 223,35 

11 

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno- 
Wychowawczych  
ul. Królowej Jadwigi 1 
39-300 Mielec 
NIP: 8172184668 
REGON: 367428311 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny – 87 401,52 
Sprzęt elektroniczny przenośny – 39 536,95 

RAZEM: 126 938,47 

12 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Mielcu 
ul. Sękowskiego 2b 
39-300 Mielec 
NIP: 8171067995 
REGON: 001030204 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny; 44 280,08 
Sprzęt elektroniczny przenośny 12 511,60 

Oprogramowanie 29 112,00 
RAZEM: 85 903,68 
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13 

Dom Pomocy Społecznej 
ul. Wyszyńskiego 16 
39-300 Mielec 
NIP: 8171847457 
REGON: 830482730 

sprzęt elektroniczny stacjonarny – 
70 000,00 

14 

Centrum Kształcenia Praktycznego i 
Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 
ul. Wojska Polskiego 2B 
39-300 Mielec 
NIP: 8172154704 
REGON: 690481700 

sprzęt elektroniczny stacjonarny - 800 000,00 zł 

15 

Centrum Obsługi Jednostki Powiatu 
Mieleckiego 
Ul. Wyspiańskiego 6 
39-300 Mielec  
NIP:8172180883 
REGON:365038563 

Sprzęt elektroniczny stacjonarny – 153 631,54 zł 
Sprzęt elektroniczny przenośny- 9 497,03 zł 

Razem 163 128,57 zł 

 

Tabela nr  5 – Zestawienie zbiorcze 

nazwa jednostki sprzęt elekt. stacjonarny sprzęt elekt. przenośny oprogramowanie Suma 

Starostwo Powiatowe 7 673 857,83 380 490,21 2 055 662,04 10 110 010,08 

Zespół Szkół Technicznych  258 800,29 175 309,40   434 109,69 

Zespół Szkół im. Prof. J. Groszkowskiego  182 800,00     182 800,00 

Zespół Szkół Budowlanych 119 084,94 97 781,37   216 866,31 

Zespół Szkół Ekonomicznych 150 561,37 34 926,30   185 487,67 

I Liceum Ogólnokształcące 71 399,90 69 603,10   141 003,00 

II Liceum Ogólnokształcące  17 525,00 331 764,54   349 289,54 

Powiatowy Urząd Pracy 1 111 043,06 32 747,91 50 000,00 1 193 790,97 

Powiatowy Zarząd Dróg 46 697,17 822,89   47 520,06 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  397 716,80 76 506,55   474 223,35 

Powiatowy Zespół Placówek Szk-Wych  87 401,52 39 536,95   126 938,47 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  44 280,08 12 511,60 29 112,00 85 903,68 

Dom Pomocy Społecznej 70 000,00     70 000,00 

CKPiDN 800 000,00     800 000,00 

Centrum Obsługi Jednostki Powiatu  153 631,54 9 497,03   163 128,57 

suma 11 184 799,50 1 261 497,85   14 581 071,39 
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4. Zmiany w stosunku do treści ogólnych warunków ubezpieczenia 

➢ Ochrona obejmuje szkody wynikłe z awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania urządzeń 

wspomagających pracę sprzętu elektronicznego takich jak urządzenia klimatyzacyjne, agregaty 

prądotwórcze stanowiące niezależne źródła energii, dyżurne agregaty prądotwórcze, UPS (awaryjne 

urządzenia podtrzymywania zasilania) i przetworniki częstotliwości, niezależnie od przyczyny. 

➢ Ubezpieczyciel nie może uzależniać istnienia ochrony od posiadania umowy o konserwację 

ubezpieczonego sprzętu elektronicznego oraz określonej częstotliwości dokonywania kopii danych 

(backup). 

➢ W zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel odpowiada również za szkody za 

które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, 

sprzedawca lub warsztat naprawczy:  

➢ podczas wykonywania prac na ubezpieczonym mieniu przez ww. podmioty, 

➢ w sytuacja negowania odpowiedzialności przez ww. podmioty (odmowa 

naprawy/wymiany), 

➢ gdy ww. wymienione podmioty nie funkcjonują w obrocie prawnym lub ogłoszono wobec 

nich  upadłość bądź wszczęto postępowanie układowe lub naprawcze. 

➢ Sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych 

(fizycznych) podczas: 

➢ składowania przed momentem instalacji - bez obowiązku notyfikacji o fakcie składowania 

przed momentem instalacji, 

➢ eksploatacji, 

➢ tymczasowego magazynowania lub okresowego wyłączenia z użytkowania / przerwy w 

eksploatacji – bez obowiązku notyfikacji o fakcie magazynowania/wyłączenia, 

➢ napraw oraz konserwacji, testów, prób dokonywanych w związku z okresowymi 

przeglądami i badaniami eksploatacyjnym. 

➢ W przypadku istnienia zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, dołączonych do oferty,  

obligujących ubezpieczającego do dokonywania konserwacji i przeglądów sprzętu elektronicznego  

w tym jego zabezpieczeń, postanawia się, iż wymóg taki zostanie spełniony również, gdy 

wymagane czynności będą dokonywane przez personel własny; 

➢ Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia (wzorce umowne / OWU) stosowane przez 

Ubezpieczyciela  przewidują wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek powodzi w 

mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią lub historycznego 

wystąpienia powodzi w miejscu ubezpieczenia to nie będą miały zastosowania na potrzeby umowy 

ubezpieczenia; 

➢ Ochroną objęte jest również mienie składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach 

położonych poniżej poziomu gruntu oraz na najniższej kondygnacji. Limit dla tego ryzyka wynosi 

30.000,00zł dla wszystkich ubezpieczonych jednostek w okresie ubezpieczenia przy czym zalanie 

bezpośrednio z góry objęte jest ubezpieczeniem bez stosowania limitu. W przypadku, gdy OWU 

stosowane do tego ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela nie przewidują ograniczenia ochrony w 

powyższym zakresie, określony powyżej limit nie ma zastosowania. 

 

5. Miejsce ubezpieczenia 

Zakres terytorialny dla sprzętu stacjonarnego – Rzeczpospolita Polska, dla sprzętu przenośnego – Europa. 

 

6. Franszyzy i udziały własne 

Franszyza  integralna w wysokości 200 zł. 
Inne franszyzy i udziały własne – zniesione. 
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7. Wypłata odszkodowań i likwidacja szkód 

Odszkodowania za szkody w środkach trwałych będą wypłacane wg kosztów zakupu, odbudowy 

remontu lub naprawy uszkodzonego bądź zniszczonego przedmiotu ubezpieczenia, przy 

uwzględnieniu takich samych lub zbliżonych wymiarów, konstrukcji, materiałów sprzed zaistnienia 

szkody, z zachowaniem takich samych lub zbliżonych parametrów eksploatacyjnych sprzed 

zaistnienia szkody, powiększonych o koszty transportu demontażu i montażu. 

➢ w przypadku szkody częściowej odszkodowanie wypłacane jest w wysokości kosztów 

poniesionych w celu przywrócenia uszkodzonego sprzętu do poprzedniego stanu 

zdatności do użytku; powiększone o koszty demontażu i ponownego montażu 

poniesione w celu wykonania napraw oraz koszty transportu uszkodzonego 

przedmiotu do naprawy. 

➢ w przypadku szkody całkowitej odszkodowanie wypłacane jest wg kosztów nabycia 

nowego sprzętu tego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach, 

dostępnego na rynku na dzień powstania szkody (za szkodę całkowitą uważa się, 

szkodę, w przypadku której niemożliwa jest naprawa, wymiana lub odbudowa 

uszkodzonego mienia lub koszty naprawy uszkodzonego mienia przewyższają 

wartość księgową brutto/odtworzeniową tego składnika mienia w chwili powstania 

szkody). 

8. Klauzule dodatkowe - do umowy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego będą mieć 

zastosowanie klauzule dodatkowe 

➢ EIB 01 B (reprezentantów) 

➢ EIB 04 (dewastacji) 

➢ EIB 06 (sposobu przechowywania mienia) 

➢ EIB 09 (szkód wodociągowych) 

➢ EIB 21 A (miejsca ubezpieczenia) 

➢ EIB 22 (przedmiotu ubezpieczenia) 

➢ EIB 23 (wartości przedmiotu ubezpieczenia) 

➢ EIB 24 (wewnętrznych przepisów eksploatacyjnych) 

➢ EIB 25 (zabezpieczeń przeciwpożarowych) 

➢ EIB 26 A (zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) 

➢ EIB 27 (ubezpieczenia mienia poza budynkami) 

➢ EIB 28 (szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w związku z prowadzeniem prac budowlano-

montażowych) 

➢ EIB 35 (pokrycia zabezpieczeń przeciwkradzieżowych) 

➢ EIB 38 A (eksploatacji mienia) 

➢ EIB 39 C (automatycznego pokrycia, zmniejszenia wartości sprzętu elektronicznego) 

➢ EIB 41 A (zniesienia konsumpcji sumy ubezpieczenia) 

➢ EIB 44 (prolongaty) 

➢ EIB 45 (ratalna) 

➢ EIB 48 (terminu wykonania zobowiązań) 

➢ EIB 49 (rozliczenia składek) 

➢ EIB 50 (warunków i taryf) 

➢ EIB 53 (przekształceń) 

➢ EIB 54 (rezygnacji ze składek minimalnych) 

➢ EIB 61A(zgłaszania szkód) 

➢ EIB 62 (definicji szkody) 

➢ EIB 68 (likwidacji drobnych szkód) 
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➢ EIB 72 (braku potrąceń) 

➢ EIB 73 (zasady proporcji/leeway) 

➢ EIB 77 (rzeczoznawców) 

➢ EIB 92 (roszczeń regresowych) 

➢ EIB 93 (wykładni umowy) 
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➢ UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZWIĄZKU Z 

PROWADZONA DZIAŁALNOSCIĄ I POSIADANYM MIENIEM  

 

1. Przedmiot i zakres ubezpieczenia  

1.1 Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego / Ubezpieczonego 

wynikająca z obowiązujących przepisów prawa z tytułu faktycznie prowadzonej działalności, w tym 

gospodarczej i/lub z tytułu posiadania mienia bez względu na jego rodzaj i przeznaczenie. 

Postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia odnoszące się do zdefiniowanej w umowie 

ubezpieczenia działalności nie mogą stanowić podstawy od uchylenia się od spełnienia świadczenia, 

do którego Ubezpieczyciel zobowiązany jest na mocy niniejszej umowy ubezpieczenia. 

1.2 Ubezpieczeniem objęta będzie także odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności 

innej niż gospodarcza, w tym socjalna, kulturalna, rekreacyjna, sportowa oraz wszelkie inne 

przejawy aktywności Ubezpieczonego. 

 

2. ZAKRES OCHRONY. ZAKRES TERYTORIALNY 

2.1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową Ubezpieczonego, a 

także odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązania (odpowiedzialność cywilna kontraktowa). 

2.2 Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za szkody w postaci strat rzeczywistych 

(damnum emergens), utraconych korzyści, jakie poszkodowany odniósłby, gdyby mu szkody nie 

wyrządzono (lucrum cessans), a także należne zadośćuczynienie, o ile wynika ze szkody osobowej 

bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia. 

2.3 Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. 

2.4 Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, powstałe w działania bądź 

zaniechania Ubezpieczonego, które miało miejsce na terytorium RP. W odniesieniu do szkód w 

wyniku wypadków (ubezpieczeniowych) powstałych w związku ze służbowymi podróżami 

pracowników Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zakres terytorialny obejmuje cały świat.  

 

3. ZMIANY W STOSUNKU DO TREŚCI OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

3.1. Przez szkodę rozumieć należy każdą szkodę osobową, rzeczową lub czystą stratę finansową. 

3.2. Odpowiedzialność ubezpieczyciela powstaje w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego w okresie 

ubezpieczenia oraz zgłoszenia roszczenia z tego tytułu przed upływem przedawnienia 

przewidzianego przepisami prawa.  

3.3. Zakresem ochrony ubezpieczeniowej objęte będą w szczególności szkody: 

3.3.1. powstałe w następstwie działania, awarii lub nieszczelności urządzeń lub sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych lub cieplnych w budynkach bądź poza nimi, w tym 

wskutek cofnięcia się cieczy z systemów kanalizacyjnych, urządzeń grzewczych; 

3.3.2. powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z ich wadliwego wykonania; 

3.3.3. wyrządzone przez pracowników, w tym podczas podróży służbowych krajowych i 

zagranicznych;  
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3.3.4. szkody powstałe w wyniku przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW) i 

zaraźliwych oraz zakażeń;  

3.3.5. powstałe w wyniku użytkowania urządzeń dźwigowych i prowadzenia prac 

polegających na wykonaniu wykopów, przekopów; 

3.3.6. powstałe w pojazdach pracowników i kontrahentów parkowanych na terenie 

należącym do Ubezpieczającego; 

3.3.7. wyrządzone przez podwykonawców, w tym realizujących prace budowalne; 

3.3.8. powstałe w nieruchomościach najmowanych lub będących w posiadaniu w wyniku 

innego tytułu prawnego (OC najemcy); 

3.3.9. powstałe w mieniu ruchomym najmowanym lub będącym w posiadaniu w wyniku 

innego tytułu prawnego (OC najemcy); 

3.3.10. powstałe we wszelkiego rodzaju instalacjach, sieciach i urządzeniach podziemnych, 

do których doszło w czasie lub w wyniku wykonywania prac związanych z 

prowadzoną działalnością; 

3.3.11. w mieniu ruchomym znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem 

Ubezpieczonego, w tym szkody w wyniku utraty, zaginięcia lub kradzieży 

powierzonego mienia;  

3.3.12. szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzenie mienia, powstałe w mieniu 

poddanym obróbce, naprawie, czyszczeniu itp.; 

3.3.13. wyrządzone przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC 

posiadaczy pojazdów mechanicznych; 

3.3.14. powstałe na drogach publicznych, wewnętrznych i innych (gruntowych itp.), placach, 

mostach, wiaduktach, chodnikach, parkach, alejkach cmentarnych i innych terenach 

zielonych, nabrzeżach i innych budowlach inżynierskich spowodowane m.in. złym 

stanem technicznym nawierzchni i poboczy, nienormatywną skrajnią poziomą i 

pionową, śliską nawierzchnią  w tym spowodowaną opadami atmosferycznymi (śnieg, 

lód, szadź), liśćmi, rozlaniem lub pokryciem w jakikolwiek inny sposób substancją 

powodującą nadmierną śliskość, brakiem, uszkodzeniem lub przesunięciem pokryw, 

włazów itp. elementów infrastruktury, brakiem oznakowania lub nieprawidłowym 

oznakowaniem pionowym i poziomym, w tym oznakowaniem robót, brakiem lub 

nieprawidłowym działaniem sygnalizacji świetlnej, zaleganiem jakichkolwiek 

przedmiotów w tym drzew, konarów oraz wynikające z upadku drzew, ich części oraz  

upadkiem słupów, masztów itp. oraz ich części. Długość dróg będących w 

zarządzie Ubezpieczającego: ok 430 km 

3.3.15. powstałe w związku z organizacją wszelkiego rodzaju imprez, za wyjątkiem imprez 

masowych, co do których istnieje obowiązek zawarcia odrębnego ubezpieczenia 

obowiązkowego OC; 

3.3.16. wyrządzone pracownikom lub w ich mieniu (OC pracodawcy), przy czym w 

odniesieniu do szkód osobowych odszkodowanie nie obejmuje świadczeń 

wypłaconych na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu 

społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 

167 poz. 1322 z późn. zm.), szkód powstałych w wyniku stanów chorobowych w 

rozumieniu ww. ustawy, a nie wynikających z wypadku przy pracy. Jeżeli szkoda 

rzeczowa, bądź osobowa została wyrządzona pracownikowi bez związku ze 

stosunkiem pracy (np. jako użytkownikowi infrastruktury Ubezpieczającego, 

korzystającemu z usług Ubezpieczającego), pracownik ten traktowany jest na 
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zasadach ogólnych – jako osoba trzecia, a przedmiotowy wypadek podlega likwidacji 

z podstawowego zakresu polisy; 

3.3.17. szkody wyrządzone przez wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane 

do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane orzeczeniem sądu w 

zakresie wykonania kary ograniczenia wolności w postaci prac społecznie 

użytecznych na rzecz Powiatu Mielec; 

3.3.18. szkody powstałe w związku z posiadaniem, administrowaniem i utrzymywaniem w 

należytym stanie m.in. boisk, w tym boisk do piłki nożnej, boisk/kortów tenisowych, 

boisk wielofunkcyjnych, hali sportowych, sal gimnastycznych, placów zabaw, parków, 

siłowni zewnętrznych, ogrodów, skwerów i zieleni miejskiej; 

3.3.19. szkody wyrządzone m.in. przez nauczycieli, pozostały personel placówek 

oświatowych i oświatowo-wychowawczych, instruktorów, opiekunów (dotyczy m.in. 

podopiecznych DPS); 

3.3.20. szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania opieki (dotyczy m.in. 

podopiecznych w GOPS)- limit odpowiedzialności 500.000,00 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia;  

3.3.21. zalania wodą wskutek opadów atmosferycznych lub topniejącego śniegu poprzez 

nieszczelności dachu, stolarki, spoin i złączy ścian; 

3.3.22. szkody wyrządzone przez drużyny OSP w związku z wykonywaniem zadań 

statutowych ( dot. m.in. akcji ratowniczych, ćwiczeń, pokazów) 

3.3.23. szkody wzajemne wyrządzone między poszczególnymi jednostkami ubezpieczonymi 

na podstawie jednej umowy oraz szkody wyrządzone podmiotom powiązanym 

kapitałowo z Ubezpieczającym/ Ubezpieczonym; 

3.3.24. szkody wyrządzone uczniom/wychowankom w związku z prowadzeniem działalności 

opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w placówkach opiekuńczych, 

oświatowych, wychowawczych i rekreacyjnych, w tym w związku z organizacją 

pobytów dzieci i młodzieży poza placówką oświatową, na terenie RP oraz zagranicą; 

 

4. SUMA GWARANCYJNA. LIMITY ODPOWIEDZIALNOŚCI.   

4.1. Suma gwarancyjna wynosi 1.000.000,00zł zł. 

4.2. Limit odpowiedzialności w stosunku do czystych strat finansowych wynosi 200.000,00zł. 

4.3. Limity odpowiedzialności w stosunku do szczególnych rozszerzeń odpowiedzialności 

przedstawionych w pkt 3 wynoszą: 

➢ dla rozszerzenia 3.9. - 200.000,00zł 

➢ dla rozszerzenia 3.11. - 200.000,00zł 

➢ dla rozszerzenia 3.12 - 200.000,00zł 

 

5. FRANSZYZY I UDZIAŁY WŁASNE 

5.1. Do każdego wypadku ubezpieczeniowego potrąca się jedną franszyzę / udział własny bez względu 

na liczbę poszkodowanych. 

5.2. W stosunku do szkód rzeczowych franszyza  integralna 200 zł. 
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5.3. W stosunku do szkód osobowych zostaje zniesiona. 

5.4. W stosunku do czystych strat zostaje zniesiona. 

 

6. WYPŁATA ODSZKODOWAŃ I LIKWIDACJA SZKÓD 

W granicach swojej odpowiedzialności odszkodowawczej Ubezpieczyciel będzie zobowiązany 

również do: 

6.1. zbadania zasadności wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń; 

6.2. udzielenia Ubezpieczonemu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w przypadku niezasadności 

roszczeń, a także związanej z zaspokojeniem roszczeń zasadnych; 

6.3. wypłaty świadczenia, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić osobie poszkodowanej na 

podstawie uznania dokonanego lub zaakceptowanego przez Ubezpieczyciela roszczenia, zawartej 

lub zaakceptowanej przez Ubezpieczyciela ugody albo prawomocnego orzeczenia sądu; 

6.4. zapłacenia kosztów pomocy prawnej (przez koszty pomocy prawnej należy rozumieć m.in.: 

wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych, należności biegłych i świadków, koszty sądowe, 

inne koszty ustalenia wysokości szkody i zakresu odpowiedzialności Ubezpieczonego, oraz koszty 

podróży z tym związane, które nie powstaną bezpośrednio u Ubezpieczyciela. Koszty pomocy 

prawnej obejmować będą również wymienione koszty powstałe w postępowaniu administracyjnym,  

w szczególności z zakresu prawa budowlanego, ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów i 

prawa ochrony środowiska, a także w postępowaniu karnym lub dyscyplinarnym, jeżeli mają one 

związek z ustaleniem odpowiedzialności Ubezpieczonego za szkodę objętą ubezpieczeniem); 

6.5. zwrotu kosztów zastosowania przez Ubezpieczonego po zajściu wypadku ubezpieczeniowego 

środków w celu zmniejszenia rozmiarów objętej ubezpieczeniem szkody, jeżeli były one celowe, 

chociażby okazały się bezskuteczne; 

6.6. pokrycia kosztów poniesionych w razie zajścia zdarzenia (okoliczności) mogącego skutkować 

wystąpieniem wypadku ubezpieczeniowego, w celu zapobieżenia powstaniu szkody, zmniejszenia 

jej rozmiaru bądź zabezpieczenia zagrożonego mienia lub osób przed szkodą; 

6.7. pokrycia kosztów wykonania przez Ubezpieczonego zarządzenia tymczasowego sądu o 

zabezpieczeniu roszczenia o naprawienie szkody, w tym przez złożenie do depozytu sądowego 

sumy pieniężnej, do limitu 500.000,00zł. Jeżeli zabezpieczenie roszczenia zostanie zwolnione, w 

szczególności, jeżeli zostanie zwrócony depozyt, Ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie 

zwrócić Ubezpieczycielowi odzyskane koszty w zakresie, w jakim zostały wcześniej przez 

Ubezpieczyciela zapłacone; 

 

7. INFORMACJE I POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

7.1. Umowa ubezpieczenia podlega prawu i jurysdykcji polskiej (co do oceny prawnej stosunku 

ubezpieczenia między stronami Umowy), z zastrzeżeniem, że roszczenia mogą być dochodzone 

także przed zagranicznymi sądami i/lub innymi właściwymi organami państwowymi wg zasad 

odpowiedzialności właściwych ze względu na złożone roszczenie (zarówno w zakresie prawa 

materialnego jak i procesowego), jednakże postanowienia Umowy ubezpieczenia interpretuje się 

wg prawa polskiego. 

7.2. Do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania 

mienia będą miały zastosowanie poniższe definicje: 

➢ szkoda osobowa (szkoda na osobie) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 

poszkodowanego wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także 
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utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał uszkodzenia 

ciała lub rozstroju zdrowia, a także szkody niemajątkowe, których naprawienie polega na 

zapłacie zadośćuczynienia. 

➢ szkoda rzeczowa (szkoda w mieniu) – wyrażony w pieniądzu uszczerbek poniesiony przez 

poszkodowanego wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone 

korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub 

uszkodzenie rzeczy. 

➢ czysta strata finansowa – uszczerbek majątkowy nie będący szkodą osobową lub rzeczową; 

za czystą stratę finansową uważa się także szkodę poniesioną przez osobę trzecią wskutek 

wystąpienia szkody rzeczowej lub osobowej u innej osoby oraz utratę możliwości korzystania 

z rzeczy. 

➢ wypadek ubezpieczeniowy: śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, 

uszkodzenie, zniszczenie rzeczy lub powstanie czystej straty finansowej. 

➢ szkoda seryjna - wszystkie szkody spowodowane przez wypadki ubezpieczeniowe wynikłe z 

tej samej przyczyny i traktowane jako jedna szkoda. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność 

za szkodę seryjną, jeżeli pierwszy z wypadków ubezpieczeniowych powodujących szkodę 

jako szkoda seryjna miał miejsce w okresie ubezpieczenia. 

➢ utrata rzeczy – utrata możliwości używania rzeczy wynikająca z jej zniszczenia lub 

uszkodzenia, a także utrata wynikająca z właściwości fizycznych rzeczy np. rozlanie, wyciek, 

wyparowanie, jeśli jest konsekwencją szkody rzeczowej. 

 

8. KLAUZULE DODATKOWE - DO UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BĘDĄ MIEĆ 

ZASTOSOWANIE KLAUZULE DODATKOWE: 

➢ EIB 01 A (reprezentantów) 

➢ EIB 33 (definicji pracownika) 

➢ EIB 44 (prolongaty) 

➢ EIB 45 (ratalna) 

➢ EIB 48 (terminu wykonania zobowiązań) 

➢ EIB 49 (rozliczenia składek) 

➢ EIB 50 (warunków i taryf) 

➢ EIB 53 (przekształceń) 

➢ EIB 54 (rezygnacji ze składek minimalnych) 

➢ EIB 77 (rzeczoznawców) 

➢ EIB 92 (roszczeń regresowych) 

➢ EIB 93 (wykładni umowy) 
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CZĘŚĆ II 

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 

Postanowienia wspólne dla ubezpieczeń komunikacyjnych 

1) Niniejsza Umowa określa warunki na jakich zawierane i wykonywane będą ubezpieczenia dla 

ryzyk związanych z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych (dalej pojazdy), 

stanowiących flotę Ubezpieczającego. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą pojazdy, które 

w czasie obowiązywania Umowy stanowią własność lub są użytkowane na podstawie tytułu 

prawnego, innego niż prawo własności (jako przedmiot umowy leasingu, najmu, dzierżawy). 

2) Wykaz pojazdów stanowiących flotę Ubezpieczającego zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ. Załącznik 

ten uwzględnia wnioskowany rodzaj ubezpieczenia dla poszczególnego pojazdu. Załączony wykaz 

pojazdów zostanie uaktualniony przed zawarciem Umowy. 

3) Pojazdy zgłaszane do ubezpieczenia w czasie trwania niniejszej Umowy zostaną objęte ochroną 

na niniejszych warunkach na podstawie zgłoszenia przez Ubezpieczającego. 

4) Niniejsza Umowa dotyczy współpracy Stron w zakresie następujących rodzajów ubezpieczeń: 

a. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody 

powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (dalej ubezpieczenie OC ppm), 

b. ubezpieczenie auto-casco pojazdów mechanicznych (dalej ubezpieczenie auto-casco) 

c. ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (dalej 

ubezpieczenie NNW), 

5) Do umów ubezpieczenia zawieranych w ramach niniejszej Umowy zastosowanie mają: 

a. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 

2003 r., Nr 124, Poz. 1152 ze zm.); 

b. ogólne warunki ubezpieczenia auto-casco pojazdu mechanicznego (OWU AC wykonawcy); 

c. ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów 

pojazdu mechanicznego (OWU NNW wykonawcy); 

6) Postanowienia warunków określonych w niniejszej Części, w tym klauzul dodatkowych, mają 

pierwszeństwo stosowania przed OWU, o których mowa w pkt 1.5. 

7) Płatność składki nastąpi jednorazowo w przeciągu 30 dni od dnia wystawienia dokumentu 

ubezpieczenia (polisy), dla poszczególnego pojazdu lub grupy pojazdów, niniejsze dotyczy także 

pojazdów ubezpieczanych w trakcie obowiązywania Umowy Ubezpieczeń Komunikacyjnych. 

8) Wykonawca zagwarantuje Ubezpieczonemu niezmienność składek ubezpieczeniowych w trakcie 

trwania umowy ubezpieczenia. 

9) Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się na podstawie i będą potwierdzane 

stosownymi dokumentami ubezpieczenia, wystawionymi przez Ubezpieczyciela. 

10) Rozliczenie składki przy doubezpieczeniach będzie wyliczane za każdy dzień ochrony 

ubezpieczeniowej. Wymóg składki minimalnej stosowany przez Wykonawcę nie ma zastosowania. 

11) Zwroty składek za niewykorzystany okres ubezpieczenia odbywały się będą bez potrącenia 

kosztów manipulacyjnych. Rozliczenie składki będzie następować proporcjonalnie do 

niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, który liczy się w dniach poczynając od dnia następnego 

po wygaśnięciu odpowiedzialności  
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12) Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do pracowników (dotyczy również 

członków OSP) Ubezpieczającego. 

13) Gdziekolwiek w Umowie/warunkach ubezpieczenia przewidziana jest sankcja za niewypełnienie 

obowiązków zawartych w umowie/warunkach ubezpieczenia, w postaci ograniczenia lub odmowy 

wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela, to ma ona zastosowanie tylko wtedy, gdy 

niedopełnienie obowiązku miało bezpośredni wpływ na powstanie lub zwiększenie rozmiaru 

szkody i w zakresie nie większym niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na 

powstanie lub zwiększenie się szkody. 

14) Do Umowy Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych będą miały 

zastosowanie następujące klauzule dodatkowe: 

a. EIB 44 /KLAUZULA PROLONGATY/ 

b. EIB 45 /KLAUZULA RATALNA/ 

c. EIB 49  /KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ 

d. EIB 69  /KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/ 

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów 

mechanicznych 

• Przedmiotem ubezpieczenia OC jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów 

mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów, zgodnie z załączonym 

wykazem pojazdów znajdującym się w Załączniku nr 5 do SIWZ. 

• Ubezpieczenie OC - zakres i warunki ubezpieczenia zgodnie z ustawą z dn. 22 maja 2003 r.  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124 Poz. 1152 wraz z poźniejszymi zmianami) (dalej 

ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych). 

• Suma gwarancyjna: zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 

• Ubezpieczyciel obowiązany jest podać ryczałtową wysokość składki za pojazd, z uwzględnieniem 

rodzaju pojazdu, za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia. 

 

2. Ubezpieczenie Autocasco 

• Przedmiotem ubezpieczenia AC są zgłoszone pojazdy wraz z wyposażeniem (w tym 

wyposażeniem dodatkowym lub specjalistycznym zamontowanym na stałe w pojeździe jeśli 

zostało zgłoszone do ubezpieczenia), podlegające — stosownie do przepisów prawa o ruchu 

drogowym — rejestracji w RP oraz inne pojazdy napędzane silnikiem z własnego źródła energii, 

stanowiące własność, będące w posiadaniu lub użytkowaniu Ubezpieczającego. 

• Ubezpieczenie zawarte w systemie „all risk” – ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną wszelkie 

szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży pojazdu wraz z przyjętym do 

ubezpieczenia wyposażeniem, wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczonego lub osoby 

uprawnionej do korzystania z pojazdu. 

• Zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń w ruchu i postoju Auto-casco (AC) 

rozszerzone o ryzyko kradzieży (KR). 

• ubezpieczyciel odpowiada również za szkody nie będące wynikiem rażącego niedbalstwa czy 

spowodowane umyślnie, a powstałe wskutek: 

- powstałe w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż; 

- powstałe w wyniku samoczynnego stoczenia się pojazdu na terenie pochyłym; 

- powstałe w wyniku dostania się wody do wnętrza pojazdu; 

- powstałe podczas podnoszenia pojazdu w celu dokonania naprawy; 

- będące wynikiem wjechania w nierówność drogi; 
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- spowodowane nagłym działaniem sił mechanicznych, czynników termicznych lub 

chemicznych pochodzących z zewnątrz jak i wewnątrz pojazdu, 

- ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu pojazdu, części lub 

wyposażenia  

w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia. 

• Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone między pojazdami floty należącej do 

Ubezpieczającego. 

• Prędkość, z jaką poruszał się pojazd w chwili zaistnienia szkody ani naruszenie przepisów kodeksu 

drogowego przez kierującego pojazdem, nie skutkują zmniejszeniem lub odmową wypłaty 

odszkodowania, niezależnie czy okoliczności te miały wpływ na powstanie szkody. 

• Ubezpieczyciel zwróci poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków oraz 

przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty kluczy 

(fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu) do limitu 1.000,00 zł na jedno zdarzenie. 

• Jeżeli OWU AC zawierają postanowienia: 

- ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela w przypadku użycia 

pojazdu w celu dokonania czynu zabronionego przez inne osoby niż Ubezpieczający, 

Ubezpieczony, oraz osoby uprawnione do korzystania z pojazdu lub rozporządzania nim, 

- ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, odnoszące się do wieku 

kierującego pojazdem, to takie postanowienia nie mają zastosowania do Umowy. 

• Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem przez 

Ubezpieczającego lub upoważnionego kierowcę nie posiadającego uprawnień do kierowania 

ubezpieczonym pojazdem, jeśli udowodniony zostanie związek braku takich uprawnień z 

powstaniem szkody, z zastrzeżeniem uprawnienia Ubezpieczyciela do regresu wobec sprawcy 

oraz szkody powstałe wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody. 

• Ubezpieczeniem są objęte szkody powstałe podczas kierowania pojazdem nie posiadającym 

ważnego badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie 

szkody lub zwiększenia jej rozmiarów 

• Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe, gdy pojazd znajdował się w zakładzie naprawczym 

i/lub w serwisie, myjni oraz podczas prób technicznych, jak również podczas jazd przed lub po 

naprawie, dokonywanych przez pracowników takiego zakładu, z zachowaniem prawa regresu do 

przedsiębiorcy wykonującego powyższe czynności. 

• Szkody wyrządzone Ubezpieczającemu przez innych zidentyfikowanych posiadaczy pojazdów 

mechanicznych, które będą podlegały likwidacji z polisy AC, nie będą uwzględniane przy 

wyliczeniu szkodowości w części odpowiadającej wysokości uzyskanego regresu od sprawcy 

szkody lub jego Zakładu Ubezpieczeń. 

• Suma ubezpieczenia: 

- Ubezpieczyciel uznaje sumy ubezpieczenia podane przez Ubezpieczającego za 

odpowiadające wartości rynkowej pojazdów i nie będzie podnosił z tego tytułu zarzutów w 

postaci nieprawidłowości w ustaleniu sumy ubezpieczenia (niedoubezpieczenia, 

nadubezpieczenia). 

- Ubezpieczenie pojazdu na niższą wartość niż wartość rynkowa pojazdu, gdy pojazd został 

kupiony z rabatem, nie będzie podstawą do stosowania zasady proporcji przy wypłacie 

odszkodowania, 

- Suma ubezpieczenia jest górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela w stosunku do 

każdego pojazdu objętego ubezpieczeniem AC i ustalana jest następująco: 

a) w przypadku pojazdów fabrycznie nowych – jako wartość brutto/netto pojazdu 
określona  
w fakturze zakupu, z tym że dla pojazdów których okres eksploatacji nie przekroczył  

6 miesięcy wartością rynkową określaną do celów wypłaty odszkodowania będzie jego 
wartość fakturowa, 
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b) w przypadku pojazdów zgłaszanych do ubezpieczenia jako używane – wartość rynkowa 
pojazdu obowiązująca w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia z uwzględnieniem/bez 
uwzględnienia podatku VAT, 

c) w ramach sumy ubezpieczenia uwzględniane będzie wyposażenie dodatkowe pojazdu. 
d) Zniesiona konsumpcja sumy ubezpieczenia dla szkód innych niż całkowite. 

e) Sumy ubezpieczenia dla danych pojazdów będą każdorazowo aktualizowane przed 
zawarciem ubezpieczenia (wystawieniem polisy). 

f) W ubezpieczeniu auto-casco Wykonawca uzna podane sumy ubezpieczenia za 
niezmienne  
w okresie ubezpieczenia (tzn. wartość rynkowa pojazdu dla celów ubezpieczeniowych 
jest stała w trakcie trwania okresu ubezpieczenia  równa przyjętej do ubezpieczenia). 

• Warunki szczególne: 

- Zakres terytorialny: Europa, z zastrzeżeniem wyłączenia szkód spowodowanych pożarem, 

wybuchem, działaniem czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z wewnątrz 

lub zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu, rabunku (rozboju) na terytorium Rosji, Białorusi, 

Ukrainy. 

- Likwidacja szkód częściowych będzie dokonywana w wariancie serwis\warsztat. 

- Zniesiona amortyzacja części bez względu na wiek pojazdu, 

- Franszyzy i udziały własne zniesione.  

• Ustalenie wartości szkody i wysokości odszkodowania, inne warunki likwidacji szkód 

- Za szkodę całkowitą w pojeździe uważa się takie uszkodzenie pojazdu, że koszty naprawy 

przekraczają 70% wartości pojazdu. 

- Likwidacja szkód odbywać się będzie w trybie bezgotówkowym, na wniosek 

Ubezpieczającego dopuszczalna jest inna forma. 

- Wypłata odszkodowania nastąpi w kwocie odpowiadającej wysokości szkody (na podstawie 

faktur, rachunków – wariant serwisowy) z uwzględnieniem podatku VAT (jeśli jest 

uwzględniony w sumie ubezpieczenia). Na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel 

zastosuje kosztorysowe rozliczenie szkody.  

- Ubezpieczyciel zobowiązany jest również do pokrycia, w ramach przyjętej sumy 

ubezpieczenia, udokumentowanych kosztów, które poniósł Ubezpieczający, a które 

dotyczyły: 

a) zabezpieczenia uszkodzonego pojazdu w okresie od dnia wystąpienia zdarzenia 
objętego ubezpieczeniem, do dnia dokonania przez Ubezpieczyciela oględzin; 

b) holowania lub transportu uszkodzonego pojazdu, z miejsca powstania szkody do 
siedziby Ubezpieczającego lub miejsca naprawy wskazanego przez Ubezpieczającego 

w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia, nie 
więcej jednak niż 2.000,00zł; 

c) wynikłych z zastosowania środków w celu ratowania pojazdu, zapobieżenia szkodzie, 

zwiększenia jej rozmiarów; 
d) przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym. 
• Odszkodowanie nie będzie pomniejszane z tytułu amortyzacji pojazdu, jego części, za wyjątkiem 

ogumienia, którego dotyczy wypłata. 

• Zniesiona zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania.  

• Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty powstania 

szkody lub powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. 

• Wykonanie oględzin pojazdu oraz oceny technicznej odbywa się najdalej w ciągu 3 dni roboczych 

po zgłoszeniu szkody. W przypadku nie wykonania oględzin pojazdu oraz oceny technicznej w 

ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu szkody Ubezpieczający ma prawo do rozpoczęcia naprawy 

pojazdu. Odszkodowanie zostanie wówczas wypłacone na podstawie dostarczonych do 

Ubezpieczyciela oryginałów lub kopii faktur za naprawę w należnej kwocie. 

• Oględziny odbywać się będą w miejscu określonym przez Ubezpieczającego. 

• Naprawa uszkodzonego pojazdu odbywać się będzie w warsztacie określonym przez 

Ubezpieczającego.  
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• Ubezpieczyciel zobowiązuje się do obligatoryjnego przesyłania Ubezpieczającemu decyzji o 

wypłacie odszkodowania w przypadku każdej szkody likwidowanej z polisy ubezpieczeniowej 

przedmiotowego pojazdu.  

• Inne niż opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące ustalania wartości szkody i wysokości 

odszkodowania, określone w OWU AC, nie mają zastosowania jeśli ich przyjęcie miałoby 

zmniejszyć uprawnienia Ubezpieczającego wynikające z niniejszej umowy. 

 

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem 
pojazdów mechanicznych 

• Ubezpieczeniem objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu 

ciała, rozstroju zdrowia powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego (kierowcy, 

pasażerów) powstałe w związku z ruchem pojazdu. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności NNW 

powstałe: podczas wsiadania lub wysiadania, przebywania w pojeździe w czasie zatrzymania lub 

postoju, przy załadowywaniu lub rozładowywaniu pojazdu, w czasie naprawy pojazdu, podczas 

garażowania, jak również NNW będące następstwem zdarzeń losowych w szczególności pożaru, 

wybuchu lub upadku pojazdu, a także trwałe następstwa zawału serca lub krwotoku 

śródmózgowego powstałe u kierowcy lub pasażerów w związku ze zdarzeniami objętymi ochroną. 

• Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych na 

terytorium Europy. 

• Górną granicę odpowiedzialności w razie śmierci ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego 

wypadku stanowi kwota odpowiadająca 100% sumy ubezpieczenia, trwałego uszczerbku na 

zdrowiu (100% sumy ubezpieczenia), trwałego uszczerbku częściowego (1% sumy ubezpieczenia 

za 1% uszczerbku), naprawy lub nabycia protez i środków pomocniczych (do limitu 1.000,00zł), 

zwrotu udokumentowanych kosztów leczenia (do 10% sumy ubezpieczenia). 

• Suma ubezpieczenia w systemie na miejsce w pojeździe, bez względu na ilość miejsc, wynosi 

10.000,00 zł. 

 

4. Ubezpieczenie Assistance 
• Wszystkie pojazdy objęte ubezpieczeniem OC i spełniające kryterium rodzaju pojazdu 

określonego w punkcie poniższym objęte będą ubezpieczeniem Assistance w wariancie 

podstawowym (ubezpieczenie bezskładkowe) zawierającym, co najmniej holowanie pojazdu lub 

jeśli to jest możliwe naprawę na miejscu, umożliwiającą poruszanie się pojazdem, bez względu na 

miejsce awarii lub zdarzenia. Ubezpieczeniem Assistance w wariancie rozszerzonym będą 

ubezpieczone pojazdy wskazane przez Ubezpieczającego.  

• Ubezpieczeniem objęte są następujące rodzaje pojazdów: samochody osobowe, ciężarowe  

w nadwoziu osobowym, ciężarowe i ciężarowo osobowe o ładowności do 2 ton. 

 

5. Zasady przyjmowania do ubezpieczenia nowych pojazdów 
• Ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS  zawierane będą na podstawie pisemnego zgłoszenia (formę 

pliku elektronicznego przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu uznaje się za 

wystarczającą) przekazanego Ubezpieczycielowi przez Ubezpieczającego lub za pośrednictwem 

Brokera. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące dane: 

-  dane Ubezpieczającego w polisie (w tym nazwa, adres); 

-  dane właściciela (jeśli inny niż Ubezpieczający, w tym nazwa, adres); 

-  marka, model, typ i rodzaj pojazdu; 

-  rok produkcji pojazdu; nr rejestracyjny pojazdu;  nr VIN; 

-  okres ubezpieczenia; 

-  aktualną wartość sumy ubezpieczenia pojazdu, z zaznaczeniem czy suma 

zawiera podatek VAT. 
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• Ubezpieczyciel zobowiązany jest wystawić niezwłocznie indywidualne certyfikaty (potwierdzenia 

posiadania ubezpieczenia OC, AC, NNW, ASS) i dostarczyć do Ubezpieczającego. 

• Ubezpieczyciel niezwłocznie po otrzymaniu informacji, o których mowa powyżej zobowiązany jest 

potwierdzić fakt zawarcia ubezpieczenia wystawiając niezwłocznie niezbędne  dokumenty 

ubezpieczeniowe. 

• Ubezpieczyciel zobowiązany jest przekazać niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym 

do Ubezpieczającego dokumenty ubezpieczenia pojazdu. Termin ten uznany zostanie za 

zachowany, jeśli przekazanie nastąpi co najmniej w formie pliku elektronicznego przesłanego za 

pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu. 

• Ubezpieczenie nowych pojazdów będzie następowało według stawek/składek wynikających ze 

złożonej oferty. 

 

6. Indywidualne okresy ubezpieczenia 
• Okresy ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do ubezpieczenia w danym okresie rozliczeniowym 

rozpoczynać się będą w dniu wskazanym w zgłoszeniu pojazdu do ubezpieczenia. 

• Ubezpieczyciel wystawi odrębne polisy dla poszczególnych jednostek podległych Powiat Mielec i 

poszczególnych pojazdów będących w posiadaniu danej jednostki.  

• Okresy ubezpieczenia floty pojazdów, w tym nowo nabytych pojazdów w czasie obowiązywania 

niniejszej Umowy, zostaną zrównane tak, aby końcowa data okresów ubezpieczenia pojazdów 

pokrywała się z końcową datą okresu rozliczeniowego. 

• W związku z zasadą określoną powyżej składka za ubezpieczenia AC, NNW, ASS rozszerzony dla 

pojazdów nowo nabytych zostanie naliczana pro rata za każdy dzień ochrony ubezpieczeniowej. 

• W ubezpieczeniu OC wyrównanie okresów ubezpieczenia będzie realizowane przez: 

a) zawarcie umowy ubezpieczenia na okres 12 miesięcy, z rozłożeniem składki na dwie 

raty  – bez pobierania zwyżki z tytułu rozłożenia płatności na raty; 

b) pierwsza rata składki jest należna za okres od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 

dla danego pojazdu do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego Umowy; 

c) druga rata składki jest należna za okres od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego 

Umowy do ostatniego dnia umowy ubezpieczenia dla danego pojazdu. Wysokość drugiej 

raty składki stanowi różnicę pomiędzy wysokością składki rocznej a wysokością pierwszej 

raty obliczonych zgodnie z zapisami powyżej, 

d) Strony uznają, że wszystkie indywidualne umowy ubezpieczenia OC zawarte w 

ramach Umowy zostały rozwiązane ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania okresu 

rozliczeniowego pod warunkiem kontynuacji ubezpieczenia. W takiej sytuacji druga rata 

składki określona w pkt 3 nie będzie wymagalna. 

e) W przypadku przeniesienia ryzyka OC do innego zakładu ubezpieczeń, 

Ubezpieczający prześle do Ubezpieczyciela oświadczenia o zawarciu umów ubezpieczenia 

oraz zwróci Ubezpieczycielowi dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia OC 

wystawione na wyrównany okres ubezpieczenia, w terminie 30 dni od daty wyrównania 

okresu ubezpieczenia.  

• Wyrównanie okresu ubezpieczenia nie ma zastosowania w przypadku zbycia pojazdu przed 

wnioskowaną datą tegoż wyrównania. 
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KLAUZULE DODATKOWE 

 

Poszczególne limity w ramach klauzul ustanowione są na jedno i wszystkie zdarzenia w 
okresie ubezpieczenia/rozliczeniowym. 

 
KLAUZULE DODATKOWE  

KLAUZULA EIB 01 A  
/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie wyłącznie przez Ubezpieczającego. 

Jednocześnie Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa. Za 

Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie Wójta Gminy Mielec. 
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 

 
KLAUZULA EIB 01 B  

/KLAUZULA REPREZENTANTÓW/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa 
wyłącznie przez Ubezpieczającego. Za Ubezpieczającego rozumie się wyłącznie: Wójta Gminy Mielec. 
W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się 
odpowiednio do Ubezpieczonego. 

 

KLAUZULA EIB 02  
/KLAUZULA PRZEPIĘCIOWA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe bezpośrednio jak również pośrednio wskutek 
wyładowania atmosferycznego lub spowodowane działaniem prądu elektrycznego: w tym m. in. szkody 
powstałe wskutek wszelkich przepięć, przetężeń, zaniku napięcia, zwarć, spięć, spowodowane indukcją 
prądu elektrycznego lub wzbudzania się niszczących sił elektromagnetycznych, itp.  

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe we wszelkiego rodzaju urządzeniach i instalacjach 
elektrycznych lub elektronicznych w tym także w sieciach energetycznych (elektroenergetycznych) lub 
elektronicznych.  
Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej regulowanego niniejszą klauzulą wyłączone są szkody  
w urządzeniach przeciwprzepięciowych polegające na ich uszkodzeniu wskutek prawidłowego zadziałania 
(np. przepalenie wkładek topikowych, bezpieczników, wyłączników. 

Limit odpowiedzialności wyłącznie dla szkód, które nie wynikały z działania wyładowań atmosferycznych 
wynosi 200.000,00 zł. 
 

 
KLAUZULA EIB 03 

/KLAUZULA SZKÓD MECHANICZNYCH/ 
Strony uzgodniły, że: 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo maszyny, urządzenia, aparaty oraz sprzęt elektroniczny 
od szkód mechanicznych spowodowanych działaniem człowieka, wadami produkcyjnymi, przyczynami 
eksploatacyjnymi. 
Za szkody spowodowane działaniem człowieka uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu 
uprawnionych do obsługi osób oraz uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie, 
Za szkody spowodowane wadami produkcyjnymi uważa się szkody powstałe w wyniku błędów  
w projektowaniu lub konstrukcji, wadliwego materiału oraz wad i usterek fabrycznych nie wykrytych 

podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy, 
Za szkody spowodowane przyczynami eksploatacyjnymi uważa się niezawinione przez obsługę szkody 
eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, 

np. siły odśrodkowe, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie 
urządzeń: sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, itp. 
Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: 
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a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych 
bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy 
naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych), 

b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne 
funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji, chyba że powstały one wskutek 

zdarzenia objętego ochroną na podstawie niniejszej klauzuli; 
c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne, 
d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny, 
e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, 
f) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia, 
g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,    
h) wynikające z wszelkich pośrednich i utraconych korzyści 

i)  w postaci utraty zysku  

Limit odpowiedzialności wynosi: 100.000,00 zł. 
Franszyza redukcyjna zniesiona.  
Zastosowane limity odpowiedzialności nie mają zastosowania do ryzyk, które w myśl zapisów OWU nie są 
limitowane. 

 

KLAUZULA EIB 04  
/KLAUZULA DEWASTACJI/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dodatkowo ryzyko dewastacji. Przez dewastację rozumie się 

zniszczenie bądź uszkodzenie mienia, dokonane przez znanego lub nieznanego sprawcę.  
Za dewastację nie uważa się zdarzeń, które pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy 
innych postanowień umowy ubezpieczenia. 

Ubezpieczeniem objęte są wszystkie stanowiące przedmiot ubezpieczenia składniki mienia niezależnie 
od rodzaju i klasyfikacji wyłączeniem wartości pieniężnych. 

2. Ubezpieczeniem są objęte również szkody polegające na oszpeceniu przedmiotu ubezpieczenia np. 
pomalowaniu, oskrobaniu, graffiti, itp. Limit odpowiedzialności dla postanowień niniejszego punktu 
wynosi 5 000 zł. 

 
KLAUZULA EIB 05 

/KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ/ 
Strony uzgodniły, że: 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje również ryzyko samoistnej katastrofy budowlanej za którą 
uważa się niezamierzone, gwałtowne, zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także 
konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy 
wykopów (definicja zgodna z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane). 

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym (również w ramach 
ubezpieczenia utraty zysku, o ile występuje) wynosi 1 000 000 zł. 

Limitu nie stosuje się dla katastrofy budowlanej do której doszło wskutek innych ryzyk objętych umową 

ubezpieczenia. W takim przypadku ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest do wysokości sum 
ubezpieczenia. 

KLAUZULA EIB 06 
/KLAUZULA SPOSOBU PRZECHOWYWANIA MIENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody powstałe wskutek zalania mienia od podłoża, w tym 
także w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu, jeśli mienie to składowane było 
bezpośrednio na podłodze lub na podstawie niższej niż wymagana w treści ogólnych warunków 
ubezpieczenia.  
 

KLAUZULA EIB 07 A 

/KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH / 
Strony uzgodniły, że: 

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w wyniku, w związku lub 
podczas prowadzenia prac inwestycyjnych i modernizacyjnych związanych m.in. z budową bądź 
montażem oraz przebudową, remontem lub wznoszeniem, w nowym mieniu objętym zakresem  
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i przedmiotem tych prac (inwestycji), a nie istniejącym uprzednio w miejscu ubezpieczenia w chwili 
rozpoczęcia tych prac.  
Przez drobne prace budowlano-montażowe rozumie się prace, w których wartość z uwzględnieniem 
materiałów i robocizny nie przekracza ustalonej kwoty, która stanowi jednocześnie limit 
odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w odniesieniu do poszczególnych prac.  

Odszkodowanie wypłacone jest wg kosztów przywrócenia stanu, w jakim znajdowało się mienie 
bezpośrednio przed szkodą, a sposób wypłaty odszkodowania zostanie ustalony z Ubezpieczającym. 
Niniejsze rozszerzenie zakresu dotyczy prac wykonywanych przez Ubezpieczającego jak i podmioty 
zewnętrzne (Ubezpieczeni w ramach niniejszego rozszerzenia).  
W stosunku do ubezpieczonych w ramach niniejszego rozszerzenia zniesiony zostaje regres 
ubezpieczeniowy. 
Wartość prac/limit odpowiedzialności: 100.000,00 zł 

 

KLAUZULA EIB 09  
/KLAUZULA SZKÓD WODOCIĄGOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej rozszerza się o ryzyko szkód wodociągowych. 
2. Szkody wodociągowe polegające na zalaniu przez wydostawanie się wody i innych cieczy, gazów lub 

pary z urządzeń wodnokanalizacyjnych lub technologicznych obejmują w szczególności szkody 
powstałe wskutek: 
1) niezamierzonego i niekontrolowanego wydobywania się wody, innych cieczy, gazów lub pary  

z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych 
urządzeń technologicznych, 

2) cofnięcia się ścieków z sieci kanalizacyjnej, 
3) samoczynnego uruchomienia się instalacji tryskaczowych/zraszaczowych z innych przyczyn niż 

pożar, 
4) pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów, 

5) zalania przez osoby trzecie, 
6) zamarznięcia i/lub pęknięcia rur, instalacji, klimatyzacji, umywalek, toalet, kranów, a także 

elementów tych lub podobnych przedmiotów. 
3. Ryzyko szkód wodociągowych obejmuje dodatkowo szkody w samych przewodach i urządzeniach 

wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub innych urządzeniach technologicznych 

(w tym również znajdujących się na zewnątrz budynków), w tym spowodowanych przez 
zamarznięcia lub pęknięcia. 
Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 
100.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  

4. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 
poszukiwania miejsca wycieku i usunięcia awarii oraz przywrócenia mienia do stanu poprzedniego. 

Dodatkowy limit odpowiedzialności dla szkód, o których mowa w niniejszym punkcie wynosi 
50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

KLAUZULA EIB 21 A 
/KLAUZULA MIEJSCA UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie umowy ubezpieczenia rozszerzona zostaje na wszystkie 

dowolne miejsca na terenie Polski, gdzie znajduje się ubezpieczone mienie – teren Gminy Mielec. 
 

KLAUZULA EIB 22 
/KLAUZULA PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność Ubezpieczonego lub 
będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego. 

 
KLAUZULA EIB 23 

/KLAUZULA WARTOŚCI PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 

Środki trwałe są ubezpieczone i objęte ochroną ubezpieczeniową według wartości zadeklarowanej do 

ubezpieczenia i na zasadach (w tym dotyczących ustalenia niedoubezpieczenia, nadubezpieczenia 
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wysokości szkody i wypłaty odszkodowania) obowiązujących dla danego rodzaju wartości zadeklarowanej 

do ubezpieczenia, bez względu na odmienne postanowienia ogólnych lub szczególnych warunków 

ubezpieczenia, w szczególności dotyczących wieku, stopnia  umorzenia (amortyzacji) i zużycia 

technicznego lub sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia. 

 

KLAUZULA EIB 24 

/KLAUZULA WEWNĘTRZNYCH PRZEPISÓW EKSPLOATACYJNYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel oświadcza, że akceptuje przepisy wewnętrzne Ubezpieczonego w zakresie budowy  

i eksploatacji urządzeń technicznych i uznaje je za wystarczające, w odniesieniu do warunków umowy 

ubezpieczenia zobowiązujących Ubezpieczonego do przestrzegania takich przepisów o ile przepisy te są 

zgodne z powszechnie obowiązującym prawem.  

W razie wykazania, iż Ubezpieczony stosuje się do takich przepisów wewnętrznych, Ubezpieczyciel nie 

będzie  

z tego tytułu podnosił zarzutów (wynikających z warunków ubezpieczenia lub innych przepisów, w tym 

instrukcji obsługi danego urządzenia) zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania bądź 

uchylenia się od odpowiedzialności.  

W przypadku wejścia w życie nowych powszechnie obowiązujących regulacji prawnych zmieniających 

dotychczasowe lub nakładających na Ubezpieczonego nowe obowiązki w zakresie budowy i eksploatacji 

urządzeń technicznych, wprowadza się 6-miesięczny okres dostosowawczy od dnia wejścia w życie tych 

przepisów, podczas którego ubezpieczyciel nie będzie podnosił zarzutów i wyciągał negatywnych 

konsekwencji wynikających z ewentualnego niezastosowania się do zmienionych/nowych przepisów. 

Niniejszy zapis ma zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy nowe powszechnie obowiązujące regulacje 

prawne wprowadzają okres dostosowawczy krótszy niż 6-miesięczny. 

Równocześnie jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia przewidują obowiązek stosowania się do zaleceń, 
instrukcji i wymogów producenta, organów władzy i innych podobnych podmiotów ulegną 
doprecyzowaniu w ten sposób, iż obowiązek ten dotyczy wyłącznie stosowania się do wymagań wyżej 

wymienionych podmiotów.  
 

KLAUZULA EIB 25 
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwpożarowe i system zabezpieczeń 
u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  
 

KLAUZULA EIB 26 A 
/KLAUZULA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczyciel uznaje istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe i system zabezpieczeń 
u Ubezpieczonego za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania.  
 

KLAUZULA EIB 27 
/KLAUZULA UBEZPIECZENIA MIENIA POZA BUDYNKAMI/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody w mieniu ruchomym (wraz z ich konstrukcjami) 

znajdującym na zewnątrz budynków, o ile mienie to, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
wytycznymi producenta/dostawcy/gwaranta, przystosowane jest do przechowywania/użytkowania na 
zewnątrz budynków. 

2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do przedmiotów określonych w pkt. 1 rozszerza się o ryzyko 
kradzieży, w tym kradzieży bez widocznych śladów włamania. Limit odpowiedzialności wynosi 
20.000,00 zł. 
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KLAUZULA EIB 28 
/KLAUZULA SZKÓD W UBEZPIECZONYM MIENIU POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU  

Z PROWADZENIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w ubezpieczonym mieniu istniejącym w chwili rozpoczęcia 

prac/robót i ujętym w sumie ubezpieczenia zadeklarowanej do ubezpieczenia, powstałe w wyniku,  
w związku lub podczas prowadzenia prac/robót związanych m.in. z budową bądź montażem, przebudową 
lub wznoszeniem, remontem, naprawą lub konserwacją, itp. oraz związanymi z tym próbami i testami, 
zarówno w mieniu, na którym bezpośrednio prowadzone są te prace/roboty, jak i w mieniu nie objętym 
zakresem i przedmiotem tych prac/robót (mienie otaczające). Niniejsze postanowienie dotyczy także 
prac/robót budowlanych, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę oraz robót ziemnych. 
 

KLAUZULA EIB 29 

/KLAUZULA ODTWORZENIA DOKUMENTACJI/ 
Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty związane z odtworzeniem, oczyszczeniem, 
osuszeniem, odgrzybieniem itp. dokumentacji produkcyjnej, medycznej, finansowej bądź archiwalnej  
(w tym także koszty odtworzenia nośników na których dokumentacja była zawarta), która została 

zniszczona, uszkodzona bądź utracona na skutek zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia 
Dodatkowy limit odpowiedzialności wynosi 20.000,00 zł. 
 

KLAUZULA EIB 33 
/KLAUZULA DEFINICJI PRACOWNIKA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Za pracownika uznaje się osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, 

mianowania. Za pracownika uznaje się również osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie innej umowy lub 
na innej podstawie, tj. umowy zlecenia, umowy o dzieło, na podstawie kontraktu menedżerskiego, 

praktykanta, stażystę, wolontariusza lub inną osobę wykonującą prace zlecone w ramach działalności 
gospodarczej (samozatrudnieni) – w takim zakresie w jakim czynności wykonywane przez tą osobę 
pozostają w związku z ubezpieczoną działalnością. 
 

KLAUZULA EIB 35 

/KLAUZULA POKRYCIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWKRADZIEŻOWYCH/ 
Strony uzgodniły, że: 
Zakresem ubezpieczenia objęte będą szkody polegające na: 

- zniszczeniu elementów ogrodzenia w miejscu ubezpieczenia; 

- zniszczeniu elementów wyposażenia lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie; 

- uszkodzeniu urządzeń zabezpieczających oraz elementów zabezpieczających, w tym m.in.: ścian, 

stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, framug, futryn oraz systemów alarmu i monitoringu; 

- poniesieniu kosztów przeprogramowania zamków i systemów zabezpieczeń,  

jeżeli szkody te powstały w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia lub usiłowaniem 
dokonania tych zdarzeń. 
Szkody te będą pokrywane w granicach sum ubezpieczenia, a w przypadku ich przekroczenia 

zastosowanie znajdzie dodatkowy limit odpowiedzialności w wysokości 15% sumy ubezpieczenia, nie 
mniej niż 5 000 zł, nie więcej niż 30 000 zł w agregacie.  

 
 

KLAUZULA EIB 38 A 
/KLAUZULA EKSPLOATACJI MIENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu, które: 
1. nie zostało jeszcze przygotowane do eksploatacji, tj. nie zostało rozpakowane, podłączone, 

zamontowane. 
2. zostało wyłączone z eksploatacji (użytkowania) przez okres dłuższy niż 30 dni. Przez wyłączenie  

z użytkowania strony rozumieją całkowite i trwałe zaprzestanie eksploatacji mienia poprzez brak 
jakiejkolwiek aktywności z nim związanej (w tym, np. brak bieżącej konserwacji, remontów, zmianę 

przeznaczenia, itp.), w związku z przeznaczeniem obiektu do likwidacji. 
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KLAUZULA EIB 39 B 
/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA,  

ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI I DEKLARACJI MIENIA DO UBEZPIECZENIA/ 
Strony uzgodniły, że: 

1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte lub przekazane 

mienie lub wzrost wartości mienia wskutek modernizacji, inwestycji, przeszacowań 
potwierdzonych stosownymi dokumentami oraz innych stanów faktycznych i prawnych 
prowadzących do zmiany wartości ubezpieczanego mienia, a także przekazane na skutek 
realizacji wieloletnich umów dzierżawy, leasingu lub innego podobnego stosunku prawnego.  

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, 
z dniem przyjęcia składnika mienia do ewidencji, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego 
ryzyka przypadkowej utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji 

zajdzie wcześniej.  

3. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy zostaną wystawione  
w oparciu o sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez Ubezpieczającego w materiałach 
konkursowych/, jednakże z ochroną ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia na dzień 
faktycznego rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.  

4. Dokument/dokumenty ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe zostaną wystawione  

w oparciu o zaktualizowane sumy ubezpieczenia zadeklarowane przez Ubezpieczającego  
w terminie niezbędnym dla przygotowania tych dokumentów, jednakże z ochroną 
ubezpieczeniową udzielaną według stanu mienia na dzień faktycznego rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej  
w ramach kolejnych okresów rozliczeniowych.  

5. Na podstawie różnicy wartości o których mowa w ust. 3 i 4 ubezpieczyciel dokona rozliczenia 
wzrostu wartości/spadku mienia w każdym okresie rozliczeniowym w okresie od deklaracji sumy 

ubezpieczenia do zakończenia okresu rozliczeniowego. Dla rozliczenia składki w ostatnim okresie 
rozliczeniowym, Ubezpieczający w terminie do 60 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia 

przekaże Ubezpieczycielowi sumy ubezpieczenia według stanu na ostatni dzień ochrony. 
6. Wartość aktualizacji zostanie ustalona jako iloczyn ½ stawki i różnicy wartości. 
7. Roczny limit dla deklaracji i automatycznego pokrycia wynosi: 20% łącznej sumy ubezpieczenia. 

Po dokonaniu aktualizacji limit ulega przywróceniu do pierwotnej wysokości. W przypadku 
wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta ochroną na 

odrębnie ustalonych warunkach, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela. 
8. Jednostkowe zgłoszenie do ubezpieczenia mienia, potwierdzone odrębnym dokumentem 

wystawionym przez Ubezpieczyciela nie powoduje zmniejszenia limitu o którym mowa powyżej. 
9. W przypadku, gdy wartość środków trwałych w okresie ubezpieczenia ulegnie zmniejszeniu, np. 

wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości środka, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia 
składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu wartości środków trwałych.  

10. Klauzula EIB 49 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania.  
Postanowień niniejszej klauzuli dotyczącej obowiązku rozliczania wysokości składki nie stosuje się jeżeli 
wzrost wartości mienia nie przekroczył 1.000.000,00 zł. 

 
KLAUZULA EIB 39 C 

/KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA  I ZMNIEJSZENIA WARTOŚCI SPRZĘTU 

ELEKTRONICZNEGO/ 

Strony uzgodniły, że: 
1. Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyty sprzęt elektroniczny lub 

wzrost wartości sprzętu objętego ochroną wskutek modernizacji, inwestycji itp. (dalej: wzrost 

wartości sprzętu elektronicznego). Warunkiem udzielenia ochrony dla nowonabytego sprzętu 

elektronicznego jest zgłoszenie tego faktu w terminie 30 dni od zakończenia półrocza danego okresu 

ubezpieczenia, w którym został on wprowadzony na księgi rachunkowe. Odpowiedzialność zakładu 

ubezpieczeń rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub inwestycji, z dniem przyjęcia środka 

do ewidencji środków trwałych, bądź też z dniem przejścia na Ubezpieczonego ryzyka przypadkowej 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej, bez 

względu na termin zgłoszenia.  
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W przypadku wyczerpania limitu automatycznego pokrycia nadwyżka wartości zostanie objęta 
ochroną na warunkach określonych w umowie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą 
Ubezpieczyciela. 

2. W przypadku, gdy łączna wartość sprzętu elektronicznego w okresie ubezpieczenia ulegnie 

zmniejszeniu, np. wskutek zbycia, likwidacji bądź obniżenia wartości sprzętu elektronicznego, 

Ubezpieczyciel dokona zwrotu składki stosując odpowiednio zasady określone dla rozliczenia wzrostu 

wartości sprzętu elektronicznego.  

Roczny limit automatycznego pokrycia wynosi 20% sumy ubezpieczenia. 
Zasady rozliczania: ¼ stawki rocznej 
Płatność składki: 14 dni od zgłoszenia 
Klauzula EIB 49 /Rozliczenia składek/ nie ma zastosowania. 

 
 

KLAUZULA EIB 41 A  

/KLAUZULA ZNIESIENIA KONSUMPCJI SUMY UBEZPIECZENIA/ 
Strony uzgodniły, że: 
Suma ubezpieczenia nie ulega obniżeniu o kwoty wypłaconych odszkodowań. 
 

KLAUZULA EIB 42  
/KLAUZULA DODATKOWEJ SUMY UBEZPIECZENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tzw. dodatkową sumę ubezpieczenia, którą rozdziela się na sumy 
ubezpieczenia tych pozycji ubezpieczanego mienia, dla których określone sumy ubezpieczenia nie 
wystarczą na ich odtworzenie. Powyższe może nastąpić np. wskutek niedoubezpieczenia lub w sytuacji, 
gdy suma ubezpieczenia jest niewystarczająca ze względu na poniesione koszty związane z uniknięciem 
lub ograniczeniem rozmiaru szkody. 

Dodatkowa suma ubezpieczenia nie ma zastosowania do przedmiotów ubezpieczenia obejmowanych 

ochroną w systemie na pierwsze ryzyko.  

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rozliczeniowym wynosi 500.000,00 zł.  

 
KLAUZULA EIB 44  

/KLAUZULA PROLONGATY/ 
Strony uzgodniły, że: 
1. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej bądź którejkolwiek jej raty pomimo upływu terminu jej płatności 

nie może być podstawą do wypowiedzenia/odstąpienia Ubezpieczyciela od umowy ani skutkować 
brakiem/wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej lub ustaniem odpowiedzialności. 

2. W takim wypadku Ubezpieczyciel zobowiązany jest wyznaczyć kolejny, nie krótszy niż 7-dniowy, 
termin do uiszczenia składki bądź jej raty, powiadamiając o tym Ubezpieczającego na piśmie,  
z podaniem sankcji w przypadku braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie przewidzianej  

w przepisach prawa. 

3. Wypowiedzenie/odstąpienie od umowy bądź wygaśnięcie ochrony/ustanie odpowiedzialności jest 
możliwe dopiero począwszy od dnia następującego po upływie dodatkowego terminu płatności składki 
bądź jej raty, o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego 
Ubezpieczającego, z zastrzeżeniem, że brak opłacenia kolejnej raty składki w wyznaczonym terminie, 
o którym mowa w ust. 2 może skutkować wyłącznie ustaniem odpowiedzialności Ubezpieczyciela.  

4. W przypadku większej liczby podmiotów ubezpieczonych na podstawie jednej umowy ubezpieczenia, 
brak opłaty składki przez jeden z podmiotów nie powoduje wygaśnięcia odpowiedzialności w stosunku 

do pozostałych. 
 

KLAUZULA EIB 45 
/KLAUZULA RATALNA/ 

Strony uzgodniły, że: 
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, z chwilą uznania przez Ubezpieczyciela roszczenia  

z tytułu szkody objętej ubezpieczeniem, Ubezpieczający nie może zostać zobowiązany do 

natychmiastowego uregulowania pozostałej do zapłacenia części składki. Jednocześnie z wypłacanego 
odszkodowania nie zostanie potrącona kwota odpowiadająca wysokości nieopłaconych jeszcze rat składki 
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(raty niewymagalne), które płatne będą zgodnie z harmonogramem określonym w umowie 
ubezpieczenia. 

KLAUZULA EIB 48 
/KLAUZULA TERMINU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ/ 

Strony uzgodniły, że: 

We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za 
zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej  
w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla 
wykonania operacji ilość środków pieniężnych. 
 

KLAUZULA EIB 49  
/KLAUZULA ROZLICZENIA SKŁADEK/ 

Strony uzgodniły, że: 

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

KLAUZULA EIB 50  

/KLAUZULA WARUNKÓW I TARYF/ 
Strony uzgodniły, że: 
W przypadku doubezpieczenia, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia w okresie 
ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz stopy składek (stawki) nie mniej korzystne 
dla Ubezpieczającego niż obowiązujące w umowie ubezpieczenia. 
Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą limitów odpowiedzialności ustalonych w systemie pierwszego 
ryzyka oraz przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego. 

 
KLAUZULA EIB 53  

/KLAUZULA PRZEKSZTAŁCEŃ/ 

Strony uzgodniły, że: 

W przypadku: 

- przejęcia Ubezpieczonego przez inny podmiot lub połączenia z innym podmiotem; 

- wydzielenia ze struktur Ubezpieczonego podmiotów zależnych; 

- zbycia przez Ubezpieczonego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, 

nowy właściciel, podmiot przejmujący lub podmiot nowopowstały automatycznie wstępuje we wszystkie 

prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, co nie wymaga odrębnej zgody Ubezpieczyciela. 

Jednakże Ubezpieczającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ubezpieczenia z 30 dniowym okresem 

wypowiedzenia w terminie 14 dni od zmiany stosunków własności bądź dokonanego zbycia.  

Ubezpieczający obowiązany jest zawiadomić Ubezpieczyciela na piśmie w terminie 14 dni od daty zmiany 

stosunków własności. 

W przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za 

niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej w systemie pro rata za dzień, bez potrąceń kosztów 

manipulacyjnych. 

Jeżeli składka jest rozłożona na raty, niezapłacone raty nie stają się wymagalne w całości lub części 

odpowiadającej wysokości należnego zwrotu składki z umowy ubezpieczenia.  

 

KLAUZULA EIB 54  

/KLAUZULA REZYGNACJI ZE SKŁADEK MINIMALNYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 
W umowie ubezpieczenia nie będą miały zastosowania jakiekolwiek postanowienia dotyczące stosowania 

składek minimalnych lub zaliczkowych, przewidziane w OWU lub taryfikatorach stosowanych przez 

Ubezpieczyciela. 
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KLAUZULA EIB 55  

/KLAUZULA ZMIANY PRAWDOPODOBIEŃSTWA WYPADKU/ 

Strony uzgodniły, że: 

W przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa 

wypadku, Ubezpieczyciel może wykonać swoje uprawnienia z art. 816 kodeksu cywilnego, jednakże 

proponowany przez niego wzrost składki nie może przekroczyć 10% dotychczasowego poziomu, zaś 

wypowiedzenie umowy możliwe jest z upływem dwumiesięcznego okresu. 

 

KLAUZULA EIB 61A 

/KLAUZULA ZGŁASZANIA SZKÓD/ 

Strony uzgodniły, że: 

Ubezpieczający zobowiązany jest, niezwłocznie, nie później jednak niż 5 dni od daty powstania szkody lub 

powzięcia o niej wiadomości zawiadomić Ubezpieczyciela o szkodzie. 

Ubezpieczający ma obowiązek pozostawić bez zmian miejsce szkody do czasu przybycia przedstawiciela 

Ubezpieczyciela, chyba, że zmiana jest niezbędna w celu ograniczenia zagrożenia zdrowia lub życia 

ludzkiego, zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie, zmniejszenia szkody lub gdy grozi to 

zatrzymaniem procesu produkcyjnego lub zakłóceniem pracy podmiotu.  

Ubezpieczyciel nie może się powoływać na to postanowienie, jeżeli nie dokonał oględzin w terminie 3 dni 

od daty zawiadomienia go o szkodzie. Ubezpieczający może wcześniej przystąpić do usunięcia szkody za 

zgodą Ubezpieczyciela. 

Jeżeli koniec terminu obliczonego zgodnie z powyższymi zasadami przypada w sobotę lub w dzień 

ustawowo wolny od pracy, przedłuża się on do pierwszego dnia roboczego jaki następuje po tym dniu. 

 
KLAUZULA EIB 62  

/KLAUZULA DEFINICJI SZKODY/ 
Strony uzgodniły, że: 
Za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania 
jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze nagłym, 
niespodziewanym oraz niezależnym od Ubezpieczającego (w rozumieniu klauzuli reprezentantów). Nie 

stosuje się odmiennych zapisów warunków ubezpieczenia/OWU/innych wzorców umownych, w tym 
uzależniających odpowiedzialność Ubezpieczyciela za jedne zdarzenia od ubezpieczenia innych zdarzeń. 
Za szkodę rozumie się także zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia, powstałe na skutek 
jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych umową ubezpieczenia, jeżeli w wyniku skażenia lub 
zanieczyszczenia nie może ono spełniać swoich funkcji, być prawidłowo eksploatowane, wykorzystane w 
procesie produkcyjnym, bądź przeznaczone do sprzedaży, bez względu na to czy miało miejsce fizyczne 

uszkodzenie lub zniszczenie. 
 

KLAUZULA EIB 65 B 

/KLAUZULA ROZLICZENIA KOSZTÓW SZKODY - ROBOCIZNA WŁASNA/ 

Strony uzgodniły, że: 

W przypadku napraw dokonywanych we własnym zakresie przez Ubezpieczonego kalkulacja kosztów 

usunięcia szkody sporządzana będzie zgodnie z obowiązującymi u ubezpieczonego  zasadami naliczania 

pracochłonności i zużycia materiałów, w których uwzględnione będą m. in. koszty robocizny (w tym 

demontażu/montażu), koszty transportu oraz koszty użycia sprzętu specjalistycznego wg wewnętrznych 

cenników Ubezpieczonego. 

 

KLAUZULA EIB 66 

/KLAUZULA KOPII DOKUMENTÓW/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczyciel uzna za wystarczające w procesie likwidacji szkody kopie wszelkich wymaganych 

dokumentów, do dostarczenia których zobowiązany jest Ubezpieczający/Ubezpieczony, pod warunkiem 

potwierdzenia ich za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione.  

 
 



Opis Przedmiotu Zamówienia 

Powiat Mielecki 

 

Strona 42 z 50 

 

KLAUZULA EIB 69 
/KLAUZULA USTALENIA WYSOKOŚCI SZKODY/ 

Strony uzgodniły, że: 
Wysokość szkody ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania.  
 

KLAUZULA EIB 72  
/KLAUZULA BRAKU POTRĄCEŃ/ 

Strony uzgodniły, że: 
Odszkodowania będą wypłacane bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, 
amortyzacji, umorzenia czy też wieku przedmiotu ubezpieczenia itp., tj. do wysokości określonej  
w umowie sumy ubezpieczenia mienia. 
 

KLAUZULA EIB 73 

/KLAUZULA ZASADY PROPORCJI (KLAUZULA LEEWAY)/ 
Strony uzgodniły, że: 
1. W przypadku ubezpieczenia mienia wg wartości odtworzeniowej odszkodowanie zostanie pomniejszone 

w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia danego przedmiotu pozostaje do jego wartości 
odtworzeniowej w dniu szkody, jeżeli w dniu szkody wartość odtworzeniowa przekroczy 120% 

zgłoszonej sumy ubezpieczenia.  
2. Zasady proporcji nie stosuje się: 

- dla mienia ubezpieczonego wg wartości księgowej brutto, o ile wartość przedmiotu ubezpieczenia 
odpowiada zapisom w ewidencji księgowej ubezpieczonego; 

- dla mienia ubezpieczonego w systemie sum zmiennych; 
- jeżeli wysokość szkody nie przekracza 120% wartości przedmiotu ubezpieczenia. 

 

KLAUZULA EIB 74 

/KLAUZULA ODSTĄPIENIA OD ODTWORZENIA MIENIA/ 

Strony uzgodniły, że: 
Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego 

lub zniszczonego mienia, odbudowie zniszczonego budynku lub budowli w innej lokalizacji, bądź też  

o wykorzystaniu naprawionego, zakupionego lub odbudowanego mienia w innych celach niż dotychczas,  

a Ubezpieczyciel w takim wypadku nie ograniczy odszkodowania bądź nie uchyli się od odpowiedzialności.  

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

mienia, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia, na podstawie przewidywanych kosztów takich 

działań (tzw. wypłata w miejsce zastąpienia). 

 
 

KLAUZULA EIB 75 

/KLAUZULA KOSZTÓW DODATKOWYCH/ 
Strony uzgodniły, że: 

1. Ubezpieczyciel pokrywa uzasadnione i poniesione koszty, o których mowa poniżej: 
1) koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed szkodą w przypadku zagrożenia 

wystąpienia zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia – w granicach sumy ubezpieczenia, 
2) koszty związane z ratunkiem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu 

niedopuszczenie do zwiększenia strat – w granicach sumy ubezpieczenia, 

3) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części 
niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania, utylizacji, złomowania, usunięcia 
rumowiska, oszalowania lub umocnienia oraz wywiezienia pozostałości,  

- dodatkowy  limit w wysokości nie przekraczającej 20% szkody,  
4) koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i dniach wolnych od pracy oraz frachtu 

ekspresowego (za wyjątkiem lotniczego), pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w 

związku ze szkodą za którą Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność na mocy postanowień 
umowy 

– w granicach sumy ubezpieczenia, , 

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 2), Ubezpieczyciel pokrywa bez względu na wynik działań 
zabezpieczających i ratowniczych. 
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3. Jeżeli koszty, o których mowa w ust.1, nie zostaną pokryte w pełni lub w części w granicach 
określonych w ust.1, Ubezpieczyciel pokryje całość lub pozostałą część kosztów w ramach 
dodatkowego limitu odpowiedzialności  – nie więcej niż łącznie w okresie ubezpieczenia 100 000 zł. 

4. Limity odpowiedzialności przewidziane w niniejszej klauzuli nie mają zastosowania wtedy, gdy 
działania wiążące się z kosztami, o których mowa w niniejszej klauzuli, zostały podjęte na polecenie 

Ubezpieczyciela. 
 

KLAUZULA EIB 77 
/KLAUZULA RZECZOZNAWCÓW/ 

Strony uzgodniły, że: 
W ramach dodatkowego limitu Ubezpieczyciel dodatkowo pokryje konieczne i uzasadnione koszty 
rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego, związane z ustaleniem przyczyny, zakresu i rozmiaru 

szkody. Zasięgnięcie opinii rzeczoznawcy wymaga zgody Ubezpieczyciela, przy czym brak zgody może 

być uzasadniony wyłącznie ważnymi względami, zaś brak sprzeciwu Ubezpieczyciela w terminie 3 dni 
roboczych uważa się za wyrażenie zgody. 
Limit odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł. 
 

KLAUZULA EIB 78 

/KLAUZULA POTRĄCEŃ ZUŻYCIA TECHNICZNEGO/ 
Strony uzgodniły, że: 
Jeżeli warunki ubezpieczenia przewidują potrącanie faktycznego zużycia technicznego, to odszkodowania 
będą wypłacane przy uwzględnieniu procentowo wyrażonego zużycia technicznego przedmiotu szkody w 
wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, jednak potrącenia te będą miały zastosowanie wyłącznie 
do przedmiotu szkody. Koszty związane z montażem, demontażem na stanowisku pracy, koszty 
transportu lub inne koszty zasadnie wchodzące w skład roszczenia nie będą korygowane o zużycie 

techniczne.  
Równocześnie pojęcie wartości rzeczywistej stosowane w warunkach ubezpieczenia będzie interpretowane  

z uwzględnieniem niniejszej klauzuli. 
 

KLAUZULA EIB 92 

/KLAUZULA ROSZCZEŃ REGRESOWYCH/ 

Strony uzgodniły, że: 

Na Ubezpieczyciela nie przechodzą roszczenia regresowe do podmiotów zależnych i powiązanych 
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo z Ubezpieczającym lub z którymi Ubezpieczający jest powiązany 
bezpośrednio lub pośrednio kapitałowo oraz do podmiotów wchodzących w skład tej samej grupy 
kapitałowej (np. holdingu) co Ubezpieczający, jednostek organizacyjnych powiązanych z tą samą 
jednostką samorządu terytorialnego, jak również do pracowników Ubezpieczającego i powyższych 
podmiotów. 

 
KLAUZULA EIB 93 

/KLAUZULA WYKŁADNI UMOWY/ 

Strony uzgodniły, że: 

Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą interpretowane z uwzględnieniem specyfiki działalności 

Ubezpieczonego. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią umowy a ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia lub innymi wzorcami umownymi, które mają zastosowanie do treści niniejszego stosunku 

prawnego wynikającego  

z przedmiotowej umowy ubezpieczenia, zastosowanie znajdą odpowiednie postanowienia umowy. 

Jednakże w przypadku, w którym postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia lub wzorców 

umownych będą przewidywały warunki korzystniejsze od określonych w przedmiotowej umowie stosuje 

się postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia.  
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Opis lokalizacji 

 

 

Budynek administracyjny przy ul. Sękowskiego – budynek administracyjno-biurowy, murowany /pustak i 

ceramika/, stropy żelbetonowe, ścianki działowe ceramiczne, stropodach żelbetowy kryty papą. Klasa 

odporności ogniowej – C, instalacja odgromowa, instalacja alarmowa, przeciwpożarowy wyłącznik prądu, 

hydranty wewnętrzne, gaśnice, w sąsiedztwie hydranty zewnętrzne miejskie, dojazd utwardzony. 

 

 

Budynek Główny – ul. Wyspiańskiego 6 – lokalizacja w okolicy Policji i Urzędu Miasta oraz Szpitala, 

segment na planie prostokąta, konstrukcja tradycyjna, murowana, kryty stropodachem, parter + 3 pietra + 

piwnica, główna konstrukcja nośna – murowana z cegły, stropy – żelbet, ściany zewnętrzne – murowane 

tradycyjnie, dach – stropodach płaski izolacja termiczna w wełny mineralnej, pokrycie – papa bitumiczna, 

ściany wewnętrzne – murowane tradycyjnie lub regips, instalacja odgromowa, przeciwpożarowa – czujki 

dymowe sprzężone z centralką przesyłającą sygnał o zagrożeniu do jednostek ochrony p.poż oraz 

wewnętrzna sieć hydrantów HP-25, klasa odporności pożarowej – B, 2 strefy popoż – kondygnacja 

podziemna oddzielona stropem i ścina REI 120 i drzwiami EI60, klatki schodowe obudowane ścianami 

REI60, zamykane na drzwi EI30 oraz wyposażone w klapy dymne, 2 przeciwpożarowe wyłączniki prądu, 2 

hydranty zewnętrzne w najbliższej okolicy. 
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Przychodnia rejonowa nr 6 – Rynek Rzochowski 6 – budynek murowany kryty blachą – klasa - niepalne 
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Ośrodek zdrowia w Przecławiu – Kilińskiego 29, 39-320 Przecław – budynek piętrowy murowany, 

murowany, stropodach – klasa - niepalne 

 

Przychodnia rejonowa nr 1, Sandomierska 25, 39-300 Mielec – budynek piętrowy murowany, kryty blachą, 
dach spadzisty – klasa - niepalne 

 

Ośrodek zdrowia w Rzemieniu ZOZ – Rzemień 260 – budynek piętrowy murowany - klasa - niepalne 
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Przychodnia rejonowa nr 4 w Mielcu, Żeromskiego 17 – budynek murowany, parter + 2 pietra, stropodach 
żelbetowy kryty papą, klasa – niepalne, 2019 – remont generalny - Za kwotę 4,5 mln zł wykonana została 

termomodernizacja i przebudowa obiektu. Zakres przeprowadzonych prac podzielony został na dwa 
etapy: warta 2 miliony 296 tys. zł termomodernizacja obiektu oraz przebudowa obiektu - prace o wartości 
2 mln 276 tys. zł.  
Wykonane zostały: nowa elewacja przychodni, naprawione pokrycie dachowe i wyremontowane schody. 
Prace obejmowały też: budowę bądź wymianę instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej, centralnego 
ogrzewania oraz wentylacji i klimatyzacji, wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych, wymianę 
drzwi i okien, a także przebudowę pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i budowę windy.  

  

Przychodnia rejonowa nr 5 w Mielcu ul. Tańskiego 2 – budynek murowany, parter + 2 pietra, stropodach 
żelbetowy kryty papą, klasa – niepalne, 2019 – remont generalny - To kompleksowa modernizacja całego 

obiektu – włącznie z powstaniem instalacji fotowoltaicznej, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej i klimatyzacji oraz winda. Wszystkie prace to koszt 3 milionów 845 tys. zł. 
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Przychodnia specjalistyczna nr 2 – M. Skłodowskiej 10, Mielec – budynek murowany, piętrowy, 
stropodach żelbetowy kryty papą, klasa  – niepalne, 2019 – remont generalny – 
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Bursa Szkolna ul. Kościuszki 12, Mielec – budynek murowany, parter + 2 pietra, dach spadzisty kryty 
blachą, klasa  – niepalne 

 

 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Mielcu – budynek murowany, parter + 3 pietra, dach 
kryty blachą, klasa– niepalne 
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Dodatkowe informacje/wyjaśnienia: 

1. Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie 
posiada/zarządza/administruje składowiskiem odpadów (wysypiskiem śmieci). 

2. Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie 
posiada/zarządza/administruje sortownią śmieci, zakładem recyklingu lub spalarnią śmieci. 

3. Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada 
/zarządza/administruje pustostanami. Tego rodzaju mienie nie zostało zgłoszone do ubezpieczenia. 

4. Zamawiający informuje, iż ani on ani jakakolwiek jego jednostka organizacyjna nie posiada 
/zarządza/administruje budynkami przeznaczonymi do rozbiórki. 

5. Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu parkingów i zarządza nimi – są to parkingi 
ogólnodostępne, niestrzeżone. 

6. Zamawiający informuje, iż w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy dotyczące sportów 
ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych. Planowane imprezy mają 
charakter rodzinny i są to imprezy typu: dożynki, jasełka, pikniki, koncerty itp. 

7. Zamawiający informuje, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób 
przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

 


