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nr 9 a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA CZĘŚCI 1 – Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Powiatu Hajnowskiego oraz jednostek organizacyjnych w
zakresie ubezpieczeń majątkowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA DELIKTOWA I KONTRAKTOWA
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, które zaszły w okresie
ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu nastąpiło przed upływem
ustawowego terminu przedawnienia roszczeń, przy czym za wypadek ubezpieczeniowy
uważa się śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub
uszkodzenie rzeczy, czyste straty finansowe (rozumiane jako uszczerbek majątkowy, nie
będący szkodą osobową lub rzeczową).
W przypadku szkód na osobie ochroną objęty jest obowiązek zapłaty zadośćuczynienia
oraz utraconych korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby nie doznał
uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.
Szkoda rzeczowa- rozumiana jako następstwo utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia,
w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie
nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy.
Zakres obejmuje szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa.
Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt. 2
SIWZ oraz w załącznikach jak i każdej lokalizacji, w której prowadzona jest działalność,
bez względu na przemieszczania się jednostek pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.
Podstawowa suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia: 1.000.000,00 zł
Zakres ubezpieczenia: odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) za szkody
wyrządzone na terytorium RP (z włączeniem odpowiedzialności wskazanej w dalszej
części opisu zakresu ubezpieczenia) w związku z prowadzoną działalnością oraz z tytułu
posiadanego, użytkowanego i/lub administrowanego mienia, wykorzystywanego w tej
działalności przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z podległymi jednostkami w tym
odpowiedzialność z tytułu następstw szkód związanych z przeniesieniem ognia.
Rozszerzona o Odpowiedzialność Cywilną za szkody z tytułu wypadków przy
pracy (OC pracodawcy); z podlimitem 300.000,00zł na jedno i wszystkie
zdarzenia, (odszkodowanie wypłacane jest ponad kwotę świadczeń należnych
poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych).
W rozumieniu treści niniejszej klauzuli za pracownika uznaje się także osoby zatrudnione
na umowy cywilno-prawne w związku z wykonywaniem przez nich pracy na rzecz
Ubezpieczającego, a także osoby za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność na
podstawie stosunku prawnego łączącego strony, w szczególności za studentów oraz
uczniów odbywających praktyki zawodowe jak również wolontariuszy i stażystów,
praktykantów, osób skierowanych do prac interwencyjnych z urzędu pracy, osób
skierowanych do prac publicznych i społecznie użytecznych;
Odpowiedzialność Cywilna zostaje ponadto rozszerzona o:

odpowiedzialność za szkody powstałe w następstwie awarii, działania i
eksploatacji urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i
gazowych, oraz związanych z dostarczanie i przetwarzaniem energii elektrycznej na
potrzeby własne zamawiającego, w związku z użytkowaniem przez Zamawiającego
urządzeń takich jak agregaty prądotwórcze;

odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, a także pracownikom
w związku z remontem, rozbudową, modernizacją budynków;

odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z przedostaniem się
niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu w także wszelkie koszty
związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń,
zwłaszcza wyrządzone w związku z zarządzaniem drogami publicznymi, a także z
tytułu gospodarki odpadami, podlimit 250.000,00zł;


















odpowiedzialność
za szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające
obowiązkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych; podlimit
500.000,00zł;
odpowiedzialność za szkody w pojazdach pracowników (odpowiedzialność
deliktowa); podlimit 100.000,00zł
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców, w tym także w
zakresie zarządzania drogami publicznymi bez prawa do regresu;
odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas podróży służbowych
pracowników, również poza granicami RP- podlimit 100.000,00zł,
odpowiedzialność za szkody z tytułu organizowanych pobytów dzieci, młodzieży,
podopiecznych, wychowanków poza placówkami wskazanymi w SIWZ, na terenie
kraju i poza jego granicami- podlimit 100.000,00zł,
odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczniom/wychowankom/podopiecznym
w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej w
placówkach oświatowych, wychowawczych oraz poza tymi placówkami,
odpowiedzialność za szkody wyrządzone z tytułu wszelkich zdarzeń związanych
z posiadaniem, prowadzeniem, administrowaniem, utrzymaniem w należytym stanie
placów zabaw, boisk sportowych, parkingów, drzewostanów, parków, ścieżek
rowerowych, kładek, szaletów publicznych, terenów przedmiotu dzierżaw, cmentarzy
obiektów sportowych i rekreacyjnych, stadionów, siłowni na powietrzu, itp.
odpowiedzialność za szkody za rzeczy przyjęte do przechowywania (szatnie),
podlimit 50.000 zł na wszystkie zdarzenia, i 10.000 zł na jedno zdarzenie w
odniesieniu do szatni i innych pomieszczeń dozorowanych,
odpowiedzialność za szkody wyrządzone uczestnikom z tytułu organizacji imprez
niezależnie od miejsca imprezy, rodzaju imprezy, liczby uczestników itp. w zakresie
nie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem, z włączeniem odpowiedzialności z
tytułu organizacji imprez z użyciem materiałów pirotechnicznych: podlimit
500.000,00 zł,
odpowiedzialność za szkody wynikające z tytułu administrowania utrzymania w
należytym stanie dróg, ulic poboczy i chodników (budowa, przebudowa, remont,
utrzymanie i ochrona dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich) za szkody
powstałe w związku z działalnością Zarządcy drogi, określoną w Ustawie z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 71 poz. 838 z późn. zm.),
głównie w art. 20, 21 i 40, a także w innych przepisach prawnych, łączna długość
dróg Zamawiającego: 503,944 km zgodnie z wykazem dróg-załącznik nr 8 do
SIWZ) a w szczególności:
 spowodowane złym stanem technicznym jezdni, pobocza chodników, obiektów
mostowych i przepustów drogowych wynikającym z uszkodzeń nawierzchni w
postaci ubytków, wyrw, kolein, przełomów zapadnięć części jezdni itp.
 wyrządzone w związku z zimowym utrzymaniem jezdni, chodników (śliskość
nawierzchni), letnim utrzymaniem czystości jezdni i chodników (stanem
nawierzchni chodników, jezdni spowodowanym zaśmieceniem, porzuceniem
przedmiotów i materiałów oraz namułami),
 spowodowane przez zieleń (spadające lub leżące drzewa albo konary drzew) oraz
zadrzewieniem pasa drogowego,
 spowodowane uszkodzeniami włazów kanalizacji deszczowej,
 spowodowane brakiem uszkodzonych odcinków dróg, poboczy, chodników,
 spowodowane prowadzeniem prac bieżącego utrzymania dróg ,konserwacji, lub
wadliwego funkcjonowania sygnalizacji świetlnej, pod warunkiem oznakowania
tych miejsc zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ruchu na drogach
oraz innymi aktualnymi przepisami,
 spowodowane nieodpowiednim oznakowaniem ulic poboczy i chodników,
 powstałe wskutek śliskości wynikłej z rozlania przez poruszające się pojazdy
płynów i smarów oraz nienależycie działającymi urządzeniami odprowadzającymi
wodę z dróg i chodników,
 spowodowane w związku z nienormatywną skrajnią pionową i poziomą
spowodowaną zadrzewieniem,
 spowodowane złym stanem technicznym mostów, wiaduktów, itp.

 spowodowane robotami konserwacyjnymi, interwencyjnymi i remontami
cząstkowymi
wykonywanymi
siłami
własnymi
oraz
poprzez
jednostki
zamawiającego,
 spowodowane pracą sprzętu do zimowego utrzymania dróg, (w tym uszkodzenie
pojazdów pozostawionych na jezdni lub poboczu na skutek nieprzejezdności dróg),
 spowodowane prowadzoną akcją zimową lub zwalczaniem klęsk żywiołowych, w
tym wszelkie uszkodzenie lub zniszczenie upraw, nasadzeń i urządzeń na
posesjach przyległych do pasa drogowego.





















odpowiedzialność za zatrucia pokarmowe – salmonella, czerwonka i inne
zatrucia przenoszone drogą pokarmową (dotyczy prowadzonych stołówek, zbiorowego
żywienia, dotyczy także organizowanych imprez okolicznościowych, punktów
wydawania posiłków dla podopiecznych, itp); z podlimitem 500.000,00 zł na jedno i
wszystkie zdarzenia,
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednego ubezpieczonego innemu
ubezpieczonemu objętych jedną umową ubezpieczenia,
z podlimitem 1.000.000,00 zł,
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez jednostki podległe w związku z
wykonywaniem zadań statutowych;
odpowiedzialność za szkody powstałe w nieruchomościach i rzeczach
ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
użytkowania, leasingu,lub innej podobnej formy,
odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa z tytułu prowadzonej działalności
związanej z administrowaniem budynkami (w tym administracja zlecona samoistna),
lokalami mieszkalnymi (przeglądy, remonty bieżące związane z przeprowadzonymi
przeglądami, bieżąca konserwacja i eksploatacja, zawieranie umów z dostawcami
mediów do budynków, zawieranie umów najmu z najemcami, pobieranie opłat od
najemców za lokale itp.),
odpowiedzialność Zamawiającego z tytułu wynajmu nieruchomości, sal
gimnastycznych, klasowych, urzędu, biblioteki i innych należących do jednostek
organizacyjnych wymienionych w pkt. 2 SIWZ i w załącznikach lub ich holi, korytarzy,
chodników, placy itd. w celu organizacji imprez, balów, zabaw, itp.; z podlimitem
500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
odpowiedzialność za szkody związane z wykonywaniem prac remontowych,
konserwacji, prac remontowo-budowlanych, w tym powstałe po przekazaniu
przedmiotu pracy lub usługi, wynikłe z jej wadliwego wykonania.
odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku wprowadzenia produktu do
obrotu, jeżeli zamawiający zobowiązany jest w myśl przepisów prawnych do
naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej, w
szczególności: za szkody powstałe w wyniku wprowadzenia do obiegu wody
zanieczyszczonej lub o szkodliwych właściwościach, w tym przeniesienie chorób
zakaźnych , podlimit 1000.000,00zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
odpowiedzialność za szkody będące następstwem niewłaściwego składowania
śmieci i odpadów.
odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez bezpańskie zwierzęta,
podlimit 50.000,00zł
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wolontariuszy, stażystów,
praktykantów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznych, osoby
skierowane do wykonywania prac interwencyjnych przez Urząd Pracy,
odpowiedzialność z tytułu wykonywania władzy publicznej Ubezpieczenie
odpowiedzialności za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe
powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej, w tym:
 szkody powstałe wskutek działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy
wykonywaniu władzy publicznej,
 za szkody wyrządzone poprzez wydanie ostatecznej decyzji niezgodnych z
prawem,
 za szkody wyrządzone przez niewydanie prawomocnego orzeczenia, decyzji lub
aktu normatywnego, gdy obowiązek ich wydania przewiduje przepis prawa.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
 związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym
przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
 powstałych w wyniku niewypłacalności,
 wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
 wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie
sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej
uzyskania.
Zakres terytorialny RP,
Klauzule obligatoryjne:
2. klauzula warunków i taryf,
3. klauzula stempla pocztowego/bankowego
4. klauzula uznania,
Franszyzy i udziały własne zniesione.
Uwaga !!
Klauzule dodatkowe wyszczególnione zostały w załączniku nr 1 – Część F1 i F2 kryterium
zakres ochrony ubezpieczeniowej (zakres „ponadminimalny” – fakultatywny).
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zamówienia

(obligatoryjny).

Zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (minimalny, obligatoryjny) wraz z
klauzulami wymienionymi w załączniku Nr 10 do SIWZ.
Ochrona obejmuje szkody polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie ubezpieczonego
mienia, będące następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i
niepewnym, które wystąpiło nagle i niezależnie od woli Ubezpieczającego.
Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:
Ogień(także bez widocznego płomienia) w tym również osmalenie i przypalenie, dym i sadza,
eksplozja, implozja, uderzenie pojazdu (w tym uderzenie pojazdu w ubezpieczone mienie,
pojazdu drogowego jego części, lub przewożonego nim ładunku, niezależnie od tego czy pojazd
należy do Zamawiającego czy nie, dotyczy także pojazdów pracowników Zamawiającego),
uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, jego części lub przewożonego bagażu,
huragan, wiatr bez względu na jego siłę, deszcz nawalny i ulewny, powódź, grad, lawina, napór
śniegu lub lodu, pękanie wskutek mrozu, zalanie na skutek szybkiego topnienia śniegu gradu
lub lodu, trzęsienie ziemi, osuwanie i zapadanie się ziemi (ochrona obejmuje również szkody
powstałe jako następstwa działalności człowieka, z ubezpieczenia wyłączona jest
odpowiedzialność za szkody górnicze w rozumieniu Prawa geologicznego i górniczego), huk
ponaddźwiękowy, działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
klimatyzacyjnych, burzy, wylewu wód podziemnych, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej
postaci oraz mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych
zaworów, zalanie przez nieszczelny dach lub okna, podniesienia się wód gruntowych, upadek
drzew, budynków lub budowli, masztów i innych obiektów również należących do
Zamawiającego lub znajdujących się na jego terenie. Działanie człowieka, tj. niewłaściwe
użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, szkody powstałe w wyniku rażącego
niedbalstwa osoby za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność, świadome i celowe
zniszczenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm, działanie ognia,
wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po
okresie gwarancji, zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
bezpośrednie i pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty
zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed
szkodą, koszty akcji ratowniczej, koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.
Ubezpieczone mienie objęte jest także ochrona od szkód powstałych wskutek:
1) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z
wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność.

2) zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń losowych objętych
umowa ubezpieczenia.
W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca
Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz
zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby
okazały się bezskuteczne oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie( łącznie z kosztami
rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku). Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli
nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu.
Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości odtworzenia zniszczonego / uszkodzonego
mienia (przy ustaleniu sumy ubezpieczenia na podstawie wartości księgowej brutto) wg
definicji:
Odszkodowania będą wypłacone:
przy szkodach częściowych w wysokości poniesionych, rzeczywistych i udokumentowanych
kosztów usunięcia szkody, powiększonych o udokumentowane koszty akcji ratowniczej i koszty
uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
przy szkodach całkowitych w wysokości kosztów zakupu lub odbudowy zniszczonego
przedmiotu ubezpieczenia przy uwzględnieniu wymiarów, konstrukcji, materiałów i technologii
sprzed zaistnienia szkody, przy zachowaniu takich samych lub zbliżonych parametrów
eksploatacyjnych.
Ponadto nie wyłącza się z odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody w przypadku gdy nie
zadziałają zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe.
Odszkodowania wypłacane będą do wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia
mienia, bez jakichkolwiek potrąceń wynikających z faktycznego zużycia, wieku przedmiotu
ubezpieczenia, umorzenia czy też amortyzacji.
Zakres ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku obejmuje kradzież z
włamaniem, rabunek, wandalizm, dewastację, kradzież zwykłą, kradzież zuchwałą,
koszty naprawy zabezpieczeń.
Kradzież z włamaniem – rozumianą jako dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z
zamkniętego lokalu po usunięciu zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub zabór mienia z
lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem i pozostawił ślady mogące stanowić
dowód jego ukrycia.
Rabunek – dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z użyciem przemocy fizycznej lub groźby
jej użycia lub doprowadzenie do stanu bezbronności, zmuszenie do oddania kluczy lub do
otwarcia lokalu, albo po otwarciu lokalu kluczami zrabowanymi.
Wandalizm – rozumiany jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
przez osoby trzecie, które uzyskały do niego dostęp w skutek kradzieży z włamaniem i rabunku.
Dewastacja- rozumiana jako umyślne uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia
przez osoby trzecie, bez względu na sposób uzyskania dostępu do zdewastowanego mienia.
Kradzież zwykła- dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie
pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia.
Kradzież zwykła dotyczy każdego mienia należącego do Ubezpieczającego lub mienia mu
powierzonego. W przypadku szkody, na Ubezpieczającym ciąży obowiązek niezwłocznego
powiadomienia Policji o zaistniałym zdarzeniu oraz dostarczenia Ubezpieczycielowi pisemnego
poświadczenia Policji o fakcie zgłoszenia zdarzenia.
Kradzież zuchwała- rozumiana jako zabór mienia przez przez sprawcę, który swoim jawnym
zachowaniem – kradzież, na oczach pokrzywdzonego” - wykazuje postawę lekceważącą lub
wyzywającą, obliczoną na zaskoczenie lub zastraszenie, stosując przemoc bez znamion gwałtu
na osobie.

WYKAZ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH:
1. klauzula reprezentantów
2. klauzula warunków i taryf
3. klauzula stempla pocztowego/bankowego
4. klauzula ratalna
5. klauzula prolongacyjna
6. klauzula uznania
7. klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych
8. klauzula przewłaszczenia mienia
9.klauzula przechowywania mienia
10. klauzula lokalizacji
11. klauzula połączenia
12. klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych
13. klauzula automatycznego pokrycia
14. klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych
15. klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia
16. klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia
17. klauzula aktów terroryzmu, strajków, rozruchów, zamieszek społecznych
18. klauzula zgłaszania szkód
19. klauzula 72 godzin
20. klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą
21. klauzula terminu dokonania oględzin
22. klauzula rzeczoznawców
23. klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
24. klauzula szybkiej likwidacji szkód
25. klauzula wypłaty zaliczki
26. klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
27. klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem Vat
28. klauzula poszukiwania wycieków
29. klauzula niezmienności stanu faktycznego
30. klauzula ubezpieczenia kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
31. klauzula restytucji mienia
32. klauzula odbudowy w innej lokalizacji
33. klauzula odkupienia urządzeń
34. klauzula odtworzenia dokumentów
35. klauzula kosztów akcji ratowniczej
36. klauzula kosztów ewakuacji
37. klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
38. klauzula ubezpieczenia drobnych robót budowlanych
39. klauzula katastrofy budowlanej
40. klauzula dewastacji (wandalizmu)
41. klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych, w
dni wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
42. klauzula ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
43. klauzula ubezpieczenia urządzeń zewnętrznych
44.klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini cargo)
45.klauzula szkód mechanicznych
46.klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK
Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w pkt. 2 SIWZ oraz w
załącznikach oraz każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność, bez
względu na przemieszczania się jednostek pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.
Przedmiot ubezpieczenia:
Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt elektroniczny zgodnie z załącznikiem nr ……. do SIWZ

wykaz sprzętu elektronicznego stacjonarnego i przenośnego należący i użytkowany przez
Starostwo Powiatowe w Hajnówce wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Ubezpieczyciel odstępuje
niezależnie od ich rodzaju.

od

stosowania

franszyz

/

udziałów

własnych,

System ubezpieczenia: według wartości odtworzenia zniszczonego / uszkodzonego
mienia, wiek mienia do 7 lat
Sumy ubezpieczenia łącznie:
 sprzęt elektroniczny stacjonarny: 345.904,20zł
 sprzęt elektroniczny przenośny: 296.031,84zł
 kopiarki, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne 87 579,04 zł
 koszty dodatkowe: 70.000,00 zł ( koszty odtworzenia danych, oprogramowania i
nośniki danych, zwiększone koszty działalności,),- w systemie na pierwsze ryzyko,

Zakres ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (obligatoryjny)
Sprzęt stacjonarny teren RP,
Sprzęt przenośny teren Europy
Zakres ubezpieczenia od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu,
zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od
Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące
ryzyka:
 działanie człowieka, tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę,
szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa osoby, za którą Zamawiający ponosi
odpowiedzialność, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
 kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm i dewastacja,
 działanie ognia (w tym również dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a
także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna,
upadku statku powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia,
oczyszczania zgliszcz),
 działanie wody tj. zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, burzy, powodzi, wylewu
wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz
mrozu, gradu, śniegu, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów,
 działanie wiatru, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi,
 wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po
okresie gwarancji,
 przepięcia, zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,
 bezpośrednie, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,
 koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony
zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, koszty uprzątnięcia
pozostałości po szkodzie.
Zakresem objęta jest również kradzież zwykła z limitem 10.000,00 zł na jedno i wszystkie
zdarzenia.
Kradzież zwykła - dla potrzeb niniejszej klauzuli kradzież zwykła rozumiana jest jako nie
pozostawiający widocznych śladów włamania zabór mienia w celu jego przywłaszczenia. Kradzież
zwykła dotyczy każdego mienia należącego do Ubezpieczającego lub mienia mu powierzonego.
Wypłata odszkodowania nastąpi według wartości odtworzenia zniszczonego /uszkodzonego mienia
wg definicji:
Wartość odtworzeniowa - cena zakupu sprzętu będącego bezpośrednim zamiennikiem utraconego
tj. o takich samych lub podobnych parametrach technicznych, tego samego lub podobnego
rodzaju i wydajności (przywrócenie do stanu przed szkodą bez uwzględniania stopnia zużycia),
powiększona o koszty transportu, cła, montażu i innych opłat o ile zostały zgłoszone do
ubezpieczenia. Cenę nabycia jednostki, której nie ma już w sprzedaży, ustala się na podstawie
ostatniego dostępnego cennika, z korektą na podstawie oficjalnego indeksu wzrostu inflacji

(wzrostu cen).
Obligatoryjnie zostają zniesione franszyzy i udziały własne.
WYKAZ KLAUZUL OBLIGATORYJNYCH:
1.klauzula reprezentantów
3.klauzula warunków i taryf
3.klauzula stempla pocztowego/bankowego
4.klauzula ratalna
5.klauzula prolongacyjna
8.klauzula przewłaszczenia mienia
9. klauzula przechowywania mienia
10.klauzula lokalizacji
11.klauzula połączenia
12.klauzula automatycznego pokrycia mienia nabytego po zebraniu danych
13.klauzula automatycznego pokrycia
14.klauzula automatycznego pokrycia podmiotów zależnych
18.klauzula zgłaszania szkód
19.klauzula 72 godzin
21.klauzula terminu dokonania oględzin
23.klauzula bezzwłocznej naprawy szkody
24.klauzula szybkiej likwidacji szkód
25.klauzula wypłaty zaliczki
26.klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie
27.klauzula wypłaty odszkodowania z podatkiem VAT
31.klauzula restytucji mienia
38.klauzula ubezpieczenia ryzyka pośredniego uderzenia pioruna
46.klauzula szkód mechanicznych
41.klauzula dewastacji (wandalizmu)
45.klauzula ubezpieczenia mienia podczas transportu (mini Cargo)
47.klauzula przepięciowa/szkód elektrycznych
48.klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego poza miejscem ubezpieczenia

UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH ORZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA.
Przedmiotem ubezpieczenia są szyby oraz inne przedmioty szklane od stłuczenia,
rozbicia. W ramach ubezpieczenia objęte są udokumentowane koszty ustawienia
rusztowań, drabin demontażu, montażu oraz transportu.
Suma ubezpieczenia 20 000 złotych na jedną lokalizację.

