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Zalacznik nr 3 do SIWZ - Szczególowy Opis Przedmiotu Umowy –
Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu Agencja 
Rozwoju Miasta SA

1. Zakres opisany w niniejszym zalaczniku do SIWZ jest zakresem minimalnym. Jezeli w 
ogólnych warunkach ubezpieczen znajduja sie dodatkowe uregulowania, z których wynika, ze 
zakres ubezpieczenia jest szerszy od wymaganego  w zalaczniku do SIWZ, to automatycznie 
zostaja wlaczone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiajacego. 

2. Postanowienia SIWZ maja pierwszenstwo przed dokumentem potwierdzajacym zawarcie 
umowy ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszenstwo przed ogólnymi warunkami 
ubezpieczenia lub innymi równowaznymi warunkami ubezpieczenia - chyba, ze dokument 
podrzedny zawiera postanowienia korzystniejsze dla Zamawiajacego niz zapisy zawarte w 
dokumencie nadrzednym.

1. Na przedmiot zamówienia skladaja sie dwa  zadania:
– ubezpieczenie mienia w tym:

Zakres nr 1 – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o klauzule 
ubezpieczenia kosztów stalych
Zakres nr 2 - Ubezpieczenie sprzetu elektronicznego od wszystkich ryzyk

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

2. Zamówienie realizowane  bedzie do 31.12.2015 r.
3. Deklarowane dla Zadania nr 1 limity odpowiedzialnosci    gaja odnowieniu po rocznym 

okresie ubezpieczenia. 
4. Deklarowana dla Zadania nr 2 Suma gwarancyjna i limity odpowiedzialnosci ulegaja 

odnowieniu po rocznym okresie ubezpieczenia.
5. Skladka platna na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury. 

I . Zasady ogólne (dotycza wszystk ich czesci zamówienia t j . zadania nr  1 i 2).

I I . Opis pr zedmiotu zamówienia i war unki r ealizacj i

Zadanie nr  1

Zadanie nr  2 –
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Zadanie nr  1 - Ubezpieczenie mienia.

Zakr es nr  1 – ubezpieczenie mienia od wszystk ich r yzyk z r ozszer zeniem o klauzule 

ubezpieczenia kosztów stalych

Ubezpieczajacy:

Ubezpieczony:

I . Pr zedmiot  ubezpieczenia

Agencja Rozwoju Miasta SA
ul. Florianska 31, 31-019 Kraków

Agencja Rozwoju Miasta SA
ul. Florianska 31, 31-019 Kraków

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie nalezace do Ubezpieczajacego,  uzytkowane i/lub powierzone 
Ubezpieczajacemu  przez osoby trzecie. 
Zadeklarowane do ubezpieczenia mienie to w szczególnosci:

1. Hala widowiskowo- sportowa Kraków Arena wraz ze wszelkimi instalacjami   sieciami 
wewnetrznymi i zewnetrznymi (w szczególnosci: drogi wewnetrzne, parkingi, chodniki, 
infrastruktura kanalizacji deszczowej i sanitarnej, obiekty malej architektury, punkty 
informacyjne, infrastruktura zwiazana z oswietleniem obiektu wraz z elementami iluminacji –
stale i tymczasowe, schody wewnetrzne oraz  zewnetrzne stanowiace czesci skladowe 
budynku, place, ogrodzenia, barierki, schody nie wchodzace w sklad budynku, smietniki, 
przylacza i inne) 

2. Maszyny, urzadzenia, meble, wyposazenie i niskocenne skladniki majatku, w tym równiez 
sprzet elektroniczny nie objety ochrona w ramach polisy sprzetu elektronicznego, sprzet 
naglasniajacy, audiowizualny a takze inny sprzet wykorzystywany przy organizacji imprez o 
ile nie jest przedmiotem ubezpieczenia objetym inna umowa, podnosniki, dzialka wodne, 
pompy, szafy zasilajaco-sterujace, centrale wentylacyjne, klimatyzatory, kosz centralny, 
agregaty, rozdzielnice, windy, podnosniki, srodki inscenizacji, elementy wyposazenia i 
wystroju wnetrz, siedziska i trybuny, wyposazenie sportowe, gastronomiczne, AGD i inne

3. Wszelki materialy reklamowe zarówno w obiekcie na obiekcie na terenie nalezacym do 
ubezpieczajacego jak i w innym miejscu poza terenem ubezpieczajacego

4. Szyby i inne przedmioty szklane takie jak: szyby okienne i drzwiowe, szyby scienne tj. szyby 
antywlamaniowe, plyty szklane warstwowe i inne, oszklenia scienne  plyty szklane stanowiace 
skladowe czesci mebli oraz gablot reklamowych, szklane przegrody scienne, oslony kas, 
tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkla, plastiku itp., 
neony, reklamy swietlne, tablice swietlne i elektroniczne, witraze, lustra wiszace, stojace i 
wmontowane w scianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykladziny scian, slupów i filarów, 
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i inne wraz z kosztami ich ponownego montazu (w tym kosztami transportu i innymi 
zwiazanymi ze szkoda)

Ochrona ubezpieczeniowa objete beda szkody polegajace    utracie, uszkodzeniu  lub zniszczeniu 
mienia bedacego przedmiotem ubezpieczenia, powstale w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzen z 
wyjatkiem tych,  które zostaly wylaczone zgodnie z zapisami SIWZ,  powstale w trakcie trwania 
okresu ubezpieczenia.
Przez zdarzenie rozumie sie nagle, nieprzewidziane, niezalezne od woli Ubezpieczajacego, 
nieprzewidziane zdarzenie przyszle, powodujace szkode w ubezpieczonym mieniu.

Zakres ubezpieczenia w szczególnosci obejmowac bedzie szkody powstale w wyniku nastepujacych 
zdarzen:
1. pozaru,
2. dymu i/lub sadzy (rozumianych jako zawiesina drobnych        zek cial stalych w powietrzu, 

towarzyszaca spalaniu lub niecalkowitemu spalaniu) bez wzgledu na zródlo ich powstania,
3. bezposredniego i posredniego uderzenia pioruna (w tym w urzadzenia i instalacje),
4. eksplozji, wybuchu
5. uderzeniu lub upadku statku powietrznego, 
6. uderzeniu pojazdu, najechaniu  lub innym uszkodzeniu przez pojazd, takze w ogrodzenia, bramy 

lub budynki i budowle komunikacyjne  (w tym wlasnego lub uzytkowanego przez 
Ubezpieczajacego),

7. huraganu (rozumianego jako wiatr o predkosci nie mniejszej niz 16,5 m/s) Za spowodowane 
huraganem uwaza sie równiez szkody powstale wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego 
przez huragan w ubezpieczone mienie, 

8. deszczu nawalnego (rozumianego jako opad deszczu o wspólczynniku wydajnosci co najmniej 4, 
który jest ustalony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW); w przypadku 
braku mozliwosci uzyskania takiego potwierdzenia, bierze sie pod uwage stan faktyczny i 
rozmiar szkód w miejscu ich powstania, swiadczacy o dzialaniu deszczu nawalnego), 

9. powodzi – z zastrzezeniem, ze ochrona nie moze byc uzalezniona    polozenia mienia (na 
obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia w rozumieniu ustawy Prawo Wodne), jak 
równiez ze wzgledu na historyczne wystepowanie powodzi w miejscu ubezpieczenia mienia 
(liczbe szkód powodziowych na danym terenie), 

10. zalania przez wydostanie sie wody, innych cieczy lub pary z urzadzen wodno–kanalizacyjnych, 
gasniczych lub technologicznych, zalanie przez nieumyslne pozostawienie otwartych kurków 
sieci wodociagowej, nieumyslnego dzialania przez osoby trzecie,  cofniecia sie scieków, pekania 
rur, 

I I . Zakr es ubezpieczenia

Opisany ponizej  zakr es ubezpieczenia  i def in icje  zastepuja wszelk ie zapisy wystepujace  w tym 

zakr esie w  ogólnych lub szczególnych war unkach ubezpieczenia Wykonawcy. Postanowienia 

stosowane w ogólnych lub szczególnych war unkach ubezpieczenia  moga miec zastosowanie w 

umowie ubezpieczenia, o ile war unki te nie stoja w spr zecznosci z zapisami SI W Z Wszelk ie 
watpliwosci nalezy inter pr etowac na kor zysc Zamawiajacego.

.
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11. szkody powstale w urzadzeniach wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych w wyniku 
dzialania niskich temperatur, nadmiernego cisnienia lub nadmiernego nagrzania, w tym 
zamarzniecia przewodów i urzadzen bedacych we wladaniu Ubezpieczonego, znajdujacych sie na 
zewnatrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objetej ubezpieczeniem, lacznie z kosztami 
robót pomocniczych zwiazanych z ich naprawa i rozmrozeniem.

12. zalania mienia  na skutek podniesienia sie poziomu wód gruntowych a takze wybicia wody z 
systemów kanalizacyjnych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych,

13. dzialania sniegu lub lodu (w tym: zalania na skutek topnienia sniegu i/lub lodu, uszkodzenia 
dachu wskutek zamarzania sniegu i/lub lodu, uszkodzenia wynikajace z dzialania ciezaru sniegu 
i/lub lodu-dzialanie bezposrednie i posrednie na ubezpieczone mienie), 

14. gradu,
15. zapadania i osuwania sie ziemi, trzesienia ziemi, 
16. fali uderzeniowej,
17. upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, w tym: upadku drzew, przewrócenia sie zurawi 

budowlanych, masztów, budynków, budowli lub ich czesci,
18. wyrzadzone przez zwierzeta,
19. kradziezy z wlamaniem, rabunku,
20. szkody powstale w wyniku dewastacji/ wandalizmu (rozumiane jako rozmyslne uszkodzenie lub 

zniszczenie mienia przez osobe lub osoby trzecie),
21. graffiti (rozumiane jako szkody o charakterze estetycznym powstale przez pomalowanie, 

umieszczenie napisów lub innych tresci  lub znaków, porysowanie, 
22. kradziezy, w tym odinstalowania mienia,  równiez tego, które ze wzgledu na swój charakter 

znajduje sie na zewnatrz budynków i budowli.
23. stluczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
24. huk ponaddzwiekowy,
25. szkody podczas montazu i demontazu ubezpieczonego mienia,
26. szkody elektryczne w maszynach i urzadzeniach powstale wskutek niezachowania parametrów 

pradu, tj. przepiecia, zwarcia, przetezenia, nie zwiazanych z wyladowaniami atmosferycznymi.
27. aktów terroryzmu (rozumianych jako wszelkie dzialania w szczególnosci z uzyciem sily, 

przemocy lub grozby jej uzycia, podejmowane w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia 
ludnosci lub dezorganizacji zycia publicznego, majace podloze ekonomiczne, polityczne, 
religijne, etniczne, ideologiczne, spoleczne lub inne o podobnym charakterze),

28. strajków, zamieszek i niepokojów spolecznych, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowac bedzie takze:

1. szkody w ubezpieczonym mieniu powstale wskutek akcji ratowniczej i innego rodzaju 
interwencji prowadzonych w zwiazku ze zdarzeniami objetymi umowa ubezpieczenia, w tym 
takze dzialan przeprowadzonych przez upowaznione sluzby w sytuacji, gdy zdarzenie objete 
ubezpieczeniem nie wystapilo, ale niebezpieczenstwo jego powstania wydawalo sie realne,

2. szkody powstale wskutek zanieczyszczenia lub skazenia ubezpieczonego mienia spowodowanego 
wystapieniem zdarzen objetych umowa ubezpieczenia,

3. koszty akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku ze zdarzeniami objetymi umowa ubezpieczenia,
4. zakres okreslony w klauzulach opisanych w dziale VII.  Postanowienia i k lauzule wymagane
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W razie zajscia zdarzenia objetego ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel zwróci 
Ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia, koszty wynikle z zastosowania wszelkich 
dostepnych Ubezpieczonemu srodków w celu zmniejszenia           szkody w ubezpieczonym 
mieniu oraz w celu zapobiezenia szkodzie, jesli srodki te byly celowe, chociazby okazaly sie 
bezskuteczne. 
Zwrot kosztów zabezpieczenia mienia przed szkoda przysluguje nawet jezeli ostatecznie nie wystapila 
szkoda w ubezpieczonym mieniu.

Do umowy ubezpieczenia zastosowanie beda mialy standardowe wylaczenia lub ograniczenia z       
ochrony okreslone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie stoja one w 
sprzecznosci z zapisami SIWZ.  

1. Hala widowiskowo- sportowa Kraków Arena polozona:  Kraków, ul. Stanislawa Lema 7
2. Miejsca, w których znajduja sie tablice reklamowe, inf           elementy malej architektury 

lub inne mienie, bedace mieniem nalezacym do Ubezpiecz    ego, a które ze wzgledu na 
swoja specyfike lub okolicznosci znajduje spoza lokalami zamknietymi.

Wartosc ubezpieczeniowa przedmiotów  ubezpieczenia moze zostac zadeklarowana jako:

1. Wartosc odtworzeniowa (nowa) odpowiadajaca:
-  dla budynków i budowli – kosztom odbudowy mienia z zachowaniem dotychczasowych 
wymiarów, technologii, konstrukcji i standardu wykonczenia jak ubezpieczany obiekt z 
uwzglednieniem wszelkich niezbednych kosztów towarzyszacych procesowi inwestycyjnemu,
- dla maszyn, urzadzen i wyposazenia – kosztom zakupu lub odtworzenia mienia tego samego 
typu, rodzaju oraz o tych samych lub mozliwie zblizonych parametrach uzytkowych i 
jakosciowych jak ubezpieczone mienie.

2. Wartosc ksiegowa brutto – ewidencyjna wartosc poczatkowa z uwzglednieniem 
obowiazujacych przeszacowan.

Sumy ubezpieczenia nie zawieraja podatku VAT. Wszelkie wyplaty odszkodowan dokonywane beda 
w  kwotach netto po potraceniu kwoty podatku VAT.

Sumy ubezpieczenia wynosza:

I I I . Wylaczenia odpowiedzialnosci

I V. M iejsce ubezpieczenia

V. War tosc ubezpieczeniowa pr zedmiotu ubezpieczenia

VI . Sumy ubezpieczenia,  lim it y odpowiedzialnosci
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1. Hala widowiskowo- sportowa wraz z infrastruktura stanowiaca calosc techniczna:    
358 151 550,90  PLN – wg wartosci odtworzeniowej (nowej)

2. Maszyny, urzadzenia, wyposazenie: 3 168 855,16   PLN – wg wartosci odtworzeniowej 
(nowej)

Dopuszcza sie zaktualizowanie sum ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Limity odpowiedzialnosci:

1. Dla ryzyka kradziezy z wlamaniem i rabunku - limit odpowiedzialnosci 2.000.000 zl na jedno 
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia,

2. Dla ryzyka dewastacji/wandalizmu – limit odpowiedzialnosci 2.000.000  zl na jedno zdarzenie 
i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jezeli w wyniku 
dewastacji/wandalizmu zrealizuje sie inne nie wylaczone ryzyko, to ochrona gwarantowana 
jest do pelnych sum ubezpieczenia

3. Dla ryzyka graffiti  limit odpowiedzialnosci wynosi 500.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia 
w rocznym okresie ubezpieczenia. 

4. Dla ryzyka kradziezy - limit odpowiedzialnosci 1.000.000  zl na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

5. Dla ryzyka  szyb i innych przedmiotów szklanych-  od stluczenia nie bedacego nastepstwem 
ubezpieczonych zdarzen -  limit odpowiedzialnosci 1.000.000 zl na jedno i wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia Jezeli w wyniku szkody bedacej nastepstwem 
ubezpieczonych zdarzen nastapi zniszczenie, uszkodzenie lub stluczenie szyb lub innych 
przedmiotów szklanych, to ochrona gwarantowana jest do pelnych sum ubezpieczenia

6. Dla ryzyka szkód elektrycznych limit odpowiedzialnosci 5.000.000  zl na jedno zdarzenie i na 
wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

7. Dla ryzyka aktów terrorystycznych limit odpowiedzialnosci 20.000.000  zl na jedno zdarzenie 
i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

8. Dla ryzyka strajków, zamieszek i niepokojów spolecznych limit odpowiedzialnosci 
15.000.000  zl na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

9. Dla klauzul dodatkowych – o ile sa zapisane w tresci klauzuli  w dziale VII. 

1. Klauzula reprezentantów

Postanowienia i 

k lauzule wymagane

VI I . Postanowienia i k lauzule wymagane
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Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki zdarzen wyrzadzonych umyslne lub wskutek 
razacego niedbalstwa osoby wchodzacej w sklad organu zarzadzajacego Ubezpieczajacym
(zarzad spólki i prokurenci). Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstale  z winy          
lub razacego niedbalstwa innych osób niz wymienione wyzej, w szczególnosci osób, za które 
Ubezpieczajacy  ponosi odpowiedzialnosc.

2. Klauzula pokrycia kosztów usuniecia rumowiska i 
pozostalosci po szkodzie
Do zakresu ubezpieczenia zostaja wlaczone udokumentowane i uzasadnione koszty usuniecia 
rumowiska i usuniecie pozostalosci po szkodzie, poniesione przez Ubezpieczajacego  w 
zwiazku z zaistniala szkoda.  Limit  ponad sume ubezpieczenia  -–PLN  20.000.000,- na jedno 
i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

3. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia
Wylacza sie zasade stosowania proporcji przy wyplace odszkodowania jezeli 
niedoubezpieczenie  danej kategorii mienia dotknietego szkoda nie przekracza 20%.

4. Klauzula automatycznego wzrostu wartosci mienia
Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym bez koniecznosci 
wczesniejszej deklaracji, kazdy wzrost wartosci mienia bedacy rezultatem:
- zakupu, wymiany, remontu, ulepszen maszyn , urzadzen lub wyposazenia, 
- remontu, ulepszen i adaptacji budynku i budowli.
Maksymalna wartosc wydatków inwestycyjnych podlegajacych ochronie ubezpieczeniowej 
nie moze przekraczac limitu odpowiedzialnosci  10.000.000 ,- PLN na jedno i wszystkie 
zdarzenia  w rocznym okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczajacy obowiazany jest do zgloszenia Ubezpieczycielowi wykazu mienia objetego 
automatyczna ochrona ubezpieczeniowa po uplywie 30 dni od zakonczenia kazdego 
pólrocznego okresu ubezpieczenia. Skladka naliczona pro rata za kazdy dzien trwania ochrony 
liczonej od momentu przejscia na Ubezpieczajacego ryzyka zwiazanego z posiadaniem tego 
mienia.

5. Klauzula automatycznego odnowienia sumy 
ubezpieczenia po szkodzie 
Znosi sie konsumpcje sumy ubezpieczenia, co oznacza, ze  wyplata odszkodowania nie 
powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia o kwote wyplaconych odszkodowan.

6. Klauzula przeoczenia okolicznosci powodujacej 
zwiekszenie prawdopodobienstwa powstania szkody
W przypadku przeoczenia istotnych informacji przez Ube     zajacego i niedostarczenia ich 
w terminie do Ubezpieczyciela - ochrona ubezpieczeniowa istnieje o ile przeoczenie nie bylo 
skutkiem winy umyslnej lub razacego niedbalstwa organu zarzadzajacego Ubezpieczajacym 
lub osoby wchodzacej w sklad organu zarzadzajacego Ube   eczajacym, pod warunkiem 
uzupelnienia brakujacej  informacji po stwierdzeniu przeoczenia.

7. Klauzula wyrównania kwot
Jezeli, w razie wystapienia szkody, zostanie stwierdzone, ze sumy ubezpieczenia 
poszczególnych ubezpieczonych pozycji przekraczaja odpowiadajace im wartosci 
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ubezpieczenia, to powstale nadwyzki zostana podzielone na te pozycje, co do których 
zachodzi niedoubezpieczenie lub dla których zapisana w polisie suma ubezpieczenia jest 
niewystarczajaca z powodu powstalych kosztów zwiazanych z uniknieciem lub ograniczeniem 
szkody.

8. Klauzula drobnych prac budowlano –
montazowych:
Ochrona ubezpieczeniowa objete sa:
a) Szkody powstale w zwiazku z drobnymi robotami 

budowlanymi (roboty budowlane rozumiane zgodnie z prawem budowlanym) takie jak :

Prace ziemne
Roboty budowlane, zarówno te na które nie jest 

wymagane pozwolenie na budowe jak i takie na które wymagane jest pozwolenie 
na budowe.

prowadzonymi  przez lub na zlecenie Ubezpieczajacego, w obrebie ubezpieczonych 
lokalizacji, a takze drobnymi pracami montazowymi innymi niz prace konserwacyjno-
naprawcze majace na celu utrzymanie obiektu w ruchu. Ubezpieczenie na warunkach 
niniejszej klauzuli obejmuje wartosc wykonanych prac budowlano-montazowych oraz 
materialów, do maksymalnej wysokosci limitu odszkodowawczego wynoszacego PLN 
10.000.000,- na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia. 

b) Szkody w mieniu bedacym przedmiotem ubezpieczenia i istniejacym w dniu rozpoczecia 
robót budowlanych lub prac montazowych, które to mienie zostalo zniszczone lub uszkodzone 
bezposrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub prac montazowych, pozostaja 
ubezpieczone do pelnych wartosci jesli zdarzenie powodujace szkode nie jest wyraznie 
wylaczone z zakresu ubezpieczenia.
c) Przez drobne prace budowlano–montazowe rozumie sie wylacznie takie prace wykonywane 
w ramach kontraktów, których realizacja nie wiaze sie   naruszeniem konstrukcji nosnej 
budynku lub konstrukcji dachu.

9. Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofa budowlana 
Za katastrofe budowlana uwaza sie zdarzenie spelniajace wymogi definicji zawartej w Prawie 
Budowlanym.
Szkody zwiazane z zaistniala katastrofa budowlana pozostaja ubezpieczone do pelnych 
wartosci jesli katastrofa budowlana powstala w wyniku zdarzenia, które nie jest wyraznie 
wylaczone z zakresu ubezpieczenia.
Jesli katastrofa budowlana powstala wskutek innych przyczyn niz ubezpieczone zdarzenie to 
odpowiedzialnosc Ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokosci limitu odpowiedzialnosci w 
wysokosci 10.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia.
Odpowiedzialnosc Ubezpieczyciela nie obejmuje:
a) katastrofy budowlanej w obiektach, które nie 

posiadaja odbioru koncowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
b) katastrofy budowlanej w obiektach bedacych w 

budowie, przeznaczonych do rozbiórki lub bedacych w jej trakcie lub tez wylaczonych z 
eksploatacji a takze w mieniu tam zgromadzonym,

•
•
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c) katastrofy budowlanej, która powstala na skutek 
lub do której przyczynily sie niewlasciwe warunki eksploatacji. 

10. Klauzula akceptacji zabezpieczen przeciwpozarowych, przeciwpowodziowych oraz przeciw
kradziezowych 
Ubezpieczyciel uznaje za wystarczajace zabezpieczenia     ciwpozarowe, 
przeciwpowodziowe i przeciwkradziezowe, stosowane przez Ubezpieczajacego opisane w 
Zalacznikach nr 2 do SIWZ,  pod warunkiem, iz byly one sprawne i nie zostaly zablokowane 
przez Ubezpieczajacego w momencie powstania szkody.

11. Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno–kanalizacyjnej
Zakres ubezpieczenia rozszerza sie o  pokrycie kosztów poszukiwania wycieku z instalacji 
wodno–kanalizacyjnej. Limit odpowiedzialnosci 500.000  zl na jedno zdarzenie i na wszystkie 
zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

12. Klauzula zniesienia regresu 
Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia z roszczen regresowych w stosunku do pracowników 
Ubezpieczonego odpowiedzialnych za szkode chyba ze sprawca wyrzadzil szkode umyslnie.

13. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkoda
W przypadku bezposredniego zagrozenia mienia objetego    zpieczeniem, Ubezpieczyciel 
zobowiazuje sie do pokrycia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkoda, bez wzgledu na to 
czy szkoda w ubezpieczonym mieniu faktycznie powstala, czy nie – limit odpowiedzialnosci 
2.000.000  zl na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
ponad deklarowane sumy ubezpieczenia.

14. Klauzula kosztów rzeczoznawców
W przypadku powstania szkody objetej zakresem ubezpiec enia Ubezpieczyciel zobowiazuje 
sie pokryc koszty i honoraria rzeczoznawców powolanych       Ubezpieczonego za zgoda 
Ubezpieczyciela  w celu ustalenia okolicznosci przyczyn zdarzenia, z którego wynikla szkoda. 
Limit odpowiedzialnosci wynosi 500.000 zl, na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 
okresie ubezpieczenia- ponad deklarowane sumy ubezpieczenia.

15. Klauzula kalkulacji odszkodowania  w tym nieodtwarzanie mienia
Bez wzgledu na to, czy Ubezpieczajacy przystapi do naprawy lub odtworzenia mienia 
dotknietego szkoda, Ubezpieczyciel wyplaci odszkodowanie w pelnej wartosci odtworzenia 
mienia lub jego naprawy zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do ubezpieczenia bez 
wzgledu na jego stopien zuzycia lub amortyzacje ksiegowa i bez potracania zuzycia 
technicznego.

16. Klauzula koniecznosci poniesienia zwiekszonych wydatków w zwiazku z nakazem 
administracyjnym
Jesli po wystapieniu szkody okaze sie, iz w wyniku decyzji administracyjnej lub w zwiazku z 
obowiazujacym przepisem prawa Ubezpieczony bedzie musial poniesc zwiekszone wydatki na 
odtworzenie mienia lub w jakikolwiek inny sposób naklady na odtworzenie beda zwiekszone 
w stosunku do faktycznego rozmiaru szkody, to Ubezpieczyciel pokryje równiez takie koszty i 
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wydatki, które wynikaja z koniecznosci dostosowania sie do przepisów lub decyzji 
administracyjnych. Limit odpowiedzialnosci 10.000.000 zl ponad deklarowane sumy 
ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

17. Klauzula ubezpieczenia systemu gaszenia ppoz. 
Ubezpieczeniem objeto poszczególne komponenty systemu sygnalizacji i gaszenia instalacji 
ppoz. oraz szkody w postaci kosztów zwiazanych z przywróceniem sprawnosci systemu 
sygnalizacji i gaszenia instalacji ppoz. Ochrona objete sa tez koszty zwiazane z utrata srodka 

gasniczego w nastepstwie ubezpieczonej szkody, samoczynnego uruchomienia systemu, 
uruchomienie przypadkowe systemu przez pracownika Ubezpieczajacego lub wadliwego 
zadzialania sytemu. Ochrona objete sa równiez koszty zwiazane z utrata srodka gasniczego 
spowodowana uruchomieniem systemu w trakcie prac serwisowych pod warunkiem, ze 
zlecenia prac serwisowych dokonano autoryzowanej firmie posiadajacej doswiadczenie w 
wykonywaniu tego typu prac.

18. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 
Ustala sie dodatkowo prewencyjna sume ubezpieczenia w       sci 10.000.000 zl w okresie 
ubezpieczenia, która w razie powstania szkody sluzy uzupelnieniu sum ubezpieczenia tych 
pozycji mienia, dla których wystapilo niedoubezpieczenie. Suma prewencyjna moze miec 
zastosowanie do kazdego rodzaju ubezpieczonego mienia, bez wzgledu na sposób okreslenia 
jego wartosci.

19. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie 
Ubezpieczenie obejmuje ochrona mienie nalezace do Ubezpieczajacego równiez w trakcie 
jego transportu i przemieszczania na terenie RP oraz w trakcie czynnosci zaladunkowych 
i wyladunkowych. Na czas transportu i czynnosci ladunkowych ochrona ubezpieczeniowa jest 
rozszerzona o ryzyko utraty lub zniszczenia mienia w wyniku nastepujacych zdarzen 
losowych: upadek, wypadek srodka transportu, rabunek, kradziez mienia wraz ze srodkiem 
transportu, kradziez z wlamaniem. Limit odpowiedzialnosci wynosi 500.000 zl na jedno 
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

20. Klauzula terminu ogledzin 
Ubezpieczyciel nie moze sie powolywac na dokonanie zmi   w stanie faktycznym 
spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jesli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu 
szkody nie dokona w ciagu trzech dni roboczych ogledzin miejsca szkody lub uszkodzonego 
albo zniszczonego mienia.

21. Klauzula ubezpieczenia kosztów stalych
Ubezpieczenie obejmuje nastepstwa wypadków ubezpieczeniowych podlegajacych ochronie 
ubezpieczeniowej w ramach Zakresu nr 1, polegajace na              ponoszenia przez 
Ubezpieczajacego kosztów stalych. Do kosztów stalych z    za sie ponoszone przez 
Ubezpieczajacego  na biezace funkcjonowanie koszty, których wysokosc nie ulega redukcji w 
szczególnosci wynagrodzenia pracowników,  podatki od nieruchomosci, czynsze, niezalezne 
od wielkosci zuzycia oplaty za media, skladki ubezpiec         raty leasingowe, raty 
kredytowe.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje , który rozpoczna sie z dniu 
wystapienia szkody w ubezpieczonym mieniu i trwa tak dlugo, jak dlugo szkoda wywiera 

okr es odszkodowawczy
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ujemne skutki na prowadzonej przez Ubezpieczonego dzialalnosci, nie dluzej jednak niz 12 
miesiecy.

, po którym rozpoczyna  sie odpowiedzialnosc Ubezpiecz    la wynosi 
14 dni i jest liczony od wystapienia szkody w ubezpieczonym mieniu. W okresie 
wyczekiwania odpowiedzialnosc Ubezpieczyciela nie wystepuje.

Limit odpowiedzialnosci  15.000.000  zl na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w
rocznym okresie ubezpieczenia
Wylaczenie szczególne:
Z odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela pozostaja wylaczone straty:

1) powiekszone w trakcie trwania okresu odszkodowawczego wskutek:
a) decyzji wlasciwych wladz lub organów, która uniemozliwia lub opóznia odbudowe 
zniszczonego lub uszkodzonego mienia, 
b) braku srodków finansowych niezbednych do tymczasowej odbudowy lub zastapienia 
zniszczonego lub uszkodzonego mienia,
c) nieuzasadnionej zwloki w podjeciu dzialalnosci gospodarczej,
d) innowacji i ulepszen wprowadzonych w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy 
zniszczonego mienia 

2) bedace wynikiem:
a)   niemoznosci sciagniecia naleznosci,
b)    kar pienieznych, grzywien lub odszkodowan do zaplaty których Ubezpieczony 
bedzie zobowiazany w wyniku niewykonania lub nienalezy     wykonania zobowiazan 
wskutek zaistnialej szkody, z zastrzezeniem klauzuli kosztów dodatkowych (kary 
umowne) o ile klauzula zostanie wlaczona do zakresu ochrony ubezpieczeniowej

3) Odpowiedzialnosc Ubezpieczyciela jest wylaczona, jezeli: 
a) Ubezpieczajacy podejmuje decyzje o nieodtwarzaniu utraconego mienia i zaniechaniu 
podjecia przerwanej lub zaklóconej dzialalnosci gospodarczej,
b) szkoda powstala w mieniu nie objetym ubezpieczeniem mienia w ramach Zakresu 1, 
c) szkoda w ubezpieczonym mieniu nie jest objeta zakresem ubezpieczenia mienia od 
zdarzen losowych w ramach Zakresu nr 1.

22. Klauzula obowiazku monitorowania platnosci skladki.
Uzgadnia sie, ze nieoplacenie skladki (lub którejkolwiek raty skladki) w pierwszym 
uzgodnionym terminie, nie powoduje rozwiazania umowy i/lub braku odpowiedzialnosci 
Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin platnosci skladki, nie krótszy niz 14 
dni, powiadamiajac jednoczesnie Ubezpieczonego o tym fakcie.

23. Klauzula szkód powstalych podczas montazu i demontazu wyposazenia.
Ubezpieczyciel obejmuje ochrona ubezpieczenia szkody p        podczas montazu i 
demontazu wyposazenia.

24. Klauzula cesji.
Ubezpieczyciel wyraza zgode, aby wszelkie prawa z niniejs  j umowy ubezpieczenia 
przyslugujace Ubezpieczajacemu mogly zostac przelane na osoby trzecie. Ubezpieczyciel 
zobowiazuje sie potwierdzic otrzymanie zawiadomienia o dokonaniu takich przelewów po 
otrzymaniu stosownego pisma od Ubezpieczajacego. Umowa ubezpieczenia nie wygasa 
automatycznie w wyniku przejscia wlasnosci ubezpieczonego mienia na bank lub 

Okr es wyczek iwania
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Ubezpieczyciela (zaklad ubezpieczen) lub osoby trzecie w skutek przewlaszczenia mienia na 
zabezpieczenie wierzytelnosci wzgladem Ubezpieczajacego.

25. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urzadzen od awarii i uszkodzen.
Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i 
urzadzen (w tym wind), rozszerza sie o szkody powstale w skutek awarii i uszkodzen. 
Za awarie i uszkodzenie uwaza sie stan techniczny maszyny, urzadzenia lub aparatu, 
który ogranicza lub uniemozliwia jego dalsza eksploatacje, oraz zmniejsza sprawnosc 
maszyny, urzadzenia lub aparatu ograniczajac jego zdolnosc do dzialania.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
- za które na mocy prawa lub postanowien umowy odpowiedzialny jest producent, 
sprzedawca lub zewnetrzny warsztat naprawczy, o ile ponosi odpowiedzialnosc.
Jesli producent, sprzedawca lub zewnetrzny warsztat naprawczy neguja swój 
obowiazek naprawienia szkody , to Ubezpieczyciel  wyplaci odszkodowanie w ramach 
niniejszej umowy zachowujac prawa regresu do wymienionych osób 
odpowiedzialnych za szkode do wysokosci wyplaconego odszkodowania
- powstalych w wyniku naturalnego zuzycia albo dlugotrwalej degeneracji wlasciwosci 
uzytkowych maszyn i urzadzen, w tym wskutek kawitacji, erozji lub starzenia sie 
izolacji.
- szkody powstale wskutek zaniechania obowiazkowych okresowych przegladów 
konserwacyjnych i remontów
- spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejacymi w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia, o których Zamawiajacy wiedzial lub przy zachowaniu nalezytej 
starannosci mógl sie dowiedziec.

Zakresem ubezpieczenia  nie sa objete:
- czesci podlegajace wymianie, takie jak bezpieczniki,          pasy transmisyjne, 
filtry, a takze materialy robocze jak np. smary i paliwa oraz inne czesci, które w 
wyniku uzytkowania lub ich wlasciwosci ulegaja przyspieszonemu zuzyciu;
Limit odpowiedzialnosci Ubezpieczyciela za szkody objete ochrona ubezpieczeniowa 
na podstawie klauzuli wynosi: 500.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie 
ubezpieczenia.

Dla kazdej szkody powstalej w wyniku:
1. huraganu, powodzi, zapadania i osuwania sie ziemi, trzesienia ziemi - 5% wysokosci szkody, 

nie mniej niz 100.000  nie wiecej niz 500.000 zl
2. strajków, zamieszek i niepokojów spolecznych, aktów terroryzmu – 10 % wysokosci szkody 

nie mniej niz 20.000 zl
3. kradziezy - 2.500 zl
4. dewastacji/ wandalizmu -  15.000 zl
5. graffiti – 2.000 zl

•

•

•

•

VI I I . Fr anszyza r edukcyjna
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6. szyby i inne przedmioty  szklane - ma zastosowanie jedynie franszyza integralna – 200 zl. 
Franszyzy redukcyjnej nie stosuje sie.

7. pozostalych szkód – 5.000 zl

Okres oczekiwania dla klauzuli ubezpieczenia kosztów stalych : 14 dni

Agencja Rozwoju Miasta SA
ul. Florianska 31, 31-019 Kraków

Agencja Rozwoju Miasta SA
ul. Florianska 31, 31-019 Kraków

Ubezpieczenie obejmuje szeroko rozumiany sprzet elektroniczny stacjonarny i przenosny, stanowiacy 
jego wlasnosc lub  bedacy w posiadaniu i uzytkowaniu Ubezpieczajacego oraz  za który  ponosi on 
odpowiedzialnosc na podstawie umowy najmu, dzierzawy,  easingu lub podobnego stosunku 
prawnego.

Przedmiotem ubezpieczenia jest nieujety w Zakresie nr 1:

1. Sprzet elektroniczny stacjonarny wraz z oprogramowaniem
2. Zestawy monitoringu wizyjnego zainstalowane na terenie, za który Ubezpieczajacy jest 

odpowiedzialny (hala i na zewnatrz hali)
3. Tablice wyników,
4. Zewnetrzny ekran LED
5. Sprzet elektroniczny przenosny, w tym Telefony komórkowe, smartfony, tablety itp.
6. Zewnetrzne nosniki danych w tym dane i oprogramowanie
7. Sprzet naglasniajacy, audiowizualny oraz inny sprzet wykorzystywany przy organizacji 

imprez.
8. Zwiekszone koszty dzialalnosci zwiazane z wystapieniem zdarzenia objetego ochrona w tym 

koszty odtworzenia danych i oprogramowania

Zakr es nr  2 – Ubezpieczenie spr zetu elektr onicznego od wszystk ich r yzyk

Ubezpieczajacy:

Ubezpieczony:

I . Pr zedmiot  ubezpieczenia
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I I . Zakr es ubezpieczenia 

Opisany ponizej  zakr es ubezpieczenia  i def in icje  zastepuja wszelk ie zapisy wystepujace  w tym 

zakr esie w  ogólnych lub szczególnych war unkach ubezpieczenia Wykonawcy. Postanowienia 

stosowane w ogólnych lub szczególnych war unkach ubezpieczenia  moga miec zastosowanie w 

umowie ubezpieczenia, o ile war unki te nie stoja w spr zecznosci z zapisami SI W Z Wszelk ie 
watpliwosci nalezy inter pr etowac na kor zysc Zamawiajacego.

.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkody polegajace na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie przedmiotu 

ubezpieczenia, powodujace koniecznosc jego naprawy lub wymiany powstale wskutek zaistnienia 

naglego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia.

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie zdarzenia  z wyjatkiem tych,  które zostaly wylaczone  godnie z 
zapisami SIWZ. W szczególnosci zakres ubezpieczenia musi obejmowac:

1. Dzialanie ognia (w tym dymu i sadzy) oraz polegajace na osmaleniu i przypaleniu, a takze 

powstale w nastepstwie wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezposredniego i posredniego 

uderzenia pioruna (w tym w urzadzenia i instalacje, uderzenia pojazdu, upadku statku 

powietrznego,

2. Deszczu nawalnego (za deszcz nawalny rozumie sie opad deszczu o wspólczynniku 

wydajnosci co najmniej 4, który jest ustalony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (IMGW); w przypadku braku mozliwosci uzyskania takiego potwierdzenia, bierze sie 

pod uwage stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, swiadczacy o dzialaniu 

deszczu nawalnego), 

3. Powodzi - ochrona nie moze byc uzalezniona od polozenia mienia (na obszarach 

bezposredniego zagrozenia powodzia w rozumieniu ustawy Prawo Wodne), jak równiez ze 

wzgledu na historyczne wystepowanie powodzi w miejscu ubezpieczenia mienia (liczbe szkód 

powodziowych na danym terenie), 

4. Zalania przez wydostanie sie wody, innych cieczy lub pary z urzadzen wodno–

kanalizacyjnych, gasniczych lub technologicznych, zalanie przez nieumyslne pozostawienie 

otwartych kurków sieci wodociagowej, nieumyslnego dzialania przez osoby trzecie, 

cofniecia sie scieków, pekania rur, 

5. Zalania mienia  na skutek podniesienia sie poziomu wód    ntowych a takze wybicia wody z 

systemów kanalizacyjnych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych,

6. Dzialania sniegu lub lodu (w tym: zalania na skutek topnienia sniegu i/lub lodu, uszkodzenia 

dachu wskutek zamarzania sniegu i/lub lodu, uszkodzenia wynikajace z dzialania ciezaru 

sniegu i/lub lodu),

7. Dzialanie innych zywiolów (huragan, grad, lawina, trzesienie ziemi, itp.) 
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8. Dzialanie czlowieka tj:

a) niewlasciwa obsluge sprzetu elektronicznego, tj. nieostroznosc, zaniedbanie, 
niewlasciwe uzytkowanie, nieumyslne uszkodzenie, brak kwalifikacji, blad operatora,

b) nieumyslne lub celowe uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie,

9. Wady produkcyjne i przyczyny technologiczne, tj. bledy        kcyjne, wadliwy material, 

zbyt wysokie lub zbyt niskie napiecie lub natezenie w     i instalacji elektrycznej, zanik 

pradu, szkody przepieciowe i pochodne powstale w zwiazku z uderzeniem pioruna (bez 

wzgledu na fakt, czy ubezpieczony sprzet elektroniczny zostal wyposazony w urzadzenia 

zabezpieczajace przed wyladowaniami atmosferycznymi i/    dzialaniem zjawisk 

pochodnych),

10. Szkody powstale podczas transportu sprzetu,

11. Szkody wyrzadzone przez zwierzeta,

12. Szkody spowodowane przez uszkodzony lub zle funkcjonujacy system klimatyzacyjny, 

13. Kradziezy z wlamaniem, rabunku,

14. Szkody powstale w wyniku dewastacji/ wandalizm (rozmyslne uszkodzenie lub zniszczenie 

mienia przez osobe lub osoby trzecie),

15. Graffiti  tj. szkody o charakterze estetycznym powstale przez pomalowanie, umieszczenie 

napisów lub innych tresci  lub znaków, porysowanie, 

16. Kradziezy, w tym odinstalowania mienia, równiez tego,       ze wzgledu na swój charakter 

znajduje sie na zewnatrz budynków lub budowli.

17. W odniesieniu do sprzetu przenosnego ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o

szkody w przenosnym sprzecie elektronicznym uzywanym przez Ubezpieczonego poza 

miejscem ubezpieczenia (w tym podczas transportu jak i podczas przenoszenia), w tym 

szkody powstale wskutek kradziezy z wlamaniem z pojazdu, pod warunkiem, ze:

a) pojazd ma twardy dach, 
b) w chwili kradziezy pojazd byl prawidlowo zamkniety na klucz, 
c) sprzet pozostawiony w pojezdzie zostal zamkniety w bagazniku, lub schowany tak, by 

nie byl widoczny z zewnatrz,
d) zostal skradziony w godzinach 6:00-22:00, przy czym ograniczenie to nie ma 

zastosowania, jezeli pojazd zostal zaparkowany na parkingu strzezonym albo znajdowal 
sie w garazu zamknietym

18. Szkody powstale wskutek upadku, upuszczenia ubezpieczonego sprzetu

19. Aktów terroryzmu (wszelkie dzialania podejmowane w celu wprowadzenia chaosu, 

zastraszenia ludnosci lub dezorganizacji zycia publicznego majace podloze ekonomiczne, 

polityczne, religijne, etniczne, ideologiczne, spoleczne lub inne o podobnym charakterze),

20. Strajków, zamieszek i niepokojów spolecznych, 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmowac bedzie takze:
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1. Szkody w ubezpieczonym mieniu powstale wskutek akcji ratowniczej i innego rodzaju 
interwencji prowadzonych w zwiazku ze zdarzeniami objetymi umowa ubezpieczenia, w tym 
takze dzialan przeprowadzonych przez upowaznione sluzby w sytuacji, gdy zdarzenie objete 
ubezpieczeniem nie wystapilo, ale niebezpieczenstwo jego powstania wydawalo sie realne,

2. Szkody powstale wskutek zanieczyszczenia lub skazenia ubezpieczonego mienia 
spowodowanego wystapieniem zdarzen objetych umowa ubezpieczenia,

3. Koszty akcji ratowniczej prowadzonej w zwiazku ze zdar        objetymi umowa 
ubezpieczenia,

Zakres okreslony w klauzulach opisanych w dziale VII. 

W razie zajscia zdarzenia objetego ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczyciel zwróci 
Ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia, koszty wynikle z zastosowania wszelkich 
dostepnych Ubezpieczonemu srodków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody w ubezpieczonym 
mieniu oraz w celu zapobiezenia szkodzie, jesli srodki te byly celowe, chociazby okazaly sie 
bezskuteczne. 
Zwrot kosztów zabezpieczenia mienia przed szkoda przysluguje nawet jezeli ostatecznie nie wystapila 
szkoda w ubezpieczonym mieniu.

Do umowy ubezpieczenia zastosowanie beda mialy standar  we wylaczenia lub ograniczenia zakresu 
ochrony okreslone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy o ile nie stoja one w 
sprzecznosci z zapisami SIWZ.  

1. Hala widowiskowo- sportowa Kraków Arena , Kraków , ul. Stanislawa Lema 7
2. Miejsca , w których znajduja sie tablice reklamowe, informacyjne, elementy malej architektury 

lub inne, bedace mieniem nalezacym do Ubezpieczajacego , a które ze  zgledu na swoja 
specyfike lub okolicznosci znajduje spoza lokalami zamknietymi.

3. Sprzet przenosny - Europa

Wartosc ubezpieczeniowa przedmiotów  ubezpieczenia moze zostac zadeklarowana jako:

1. Wartosc odtworzeniowa (nowa) odpowiadajaca:
– kosztom zakupu lub odtworzenia mienia tego samego typu, rodzaju oraz o tych samych lub 
mozliwie zblizonych parametrach uzytkowych i jakosciowych jak ubezpieczone mienie.

2. Wartosc ksiegowa brutto – ewidencyjna wartosc poczatkowa z uwzglednieniem 
obowiazujacych przeszacowan

4. Postanowienia i k lauzule wymagane.

I I I . Wylaczenia odpowiedzialnosci

I V. M iejsce ubezpieczenia

V. War tosc ubezpieczeniowa pr zedmiotu ubezpieczenia.
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VI . Sumy ubezpieczenia,  lim it y odpowiedzialnosci.

Postanowienia i 

k lauzule wymagane.

VI I . Postanowienia i k lauzule wymagane.

Sumy ubezpieczenia nie zawieraja podatku VAT. Wszelkie wyplaty odszkodowan dokonywane beda 
w  kwotach netto po potraceniu kwoty podatku VAT.

Sumy ubezpieczenia wynosza:
1. Sprzet elektroniczny stacjonarny
2. Zestawy monitoringu wizyjnego,
3. Tablice wyników,
4. Zewnetrzny ekran LED
5. Sprzet elektroniczny przenosny 
6. Zewnetrzne nosniki danych w tym dane i oprogramowanie

Dopuszcza sie zaktualizowanie sum ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Limity odpowiedzialnosci:

1. Zwiekszone koszty dzialalnosci zwiazane z wystapieniem zdarzenia objetego ochrona
(Klauzula - dzial VII. Ust.3)  w limit odpowiedzialnosci 500.000 zl na jedno i wszystkie 
zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

2. Dla klauzul dodatkowych – o ile sa zapisane w tresci klauzuli  dziale VII.  

1. Klauzula reprezentantów
Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki zdarzen wyrzadzonych  umyslne lub wskutek 
razacego niedbalstwa organu zarzadzajacego Ubezpieczajacym lub osoby wchodzacej w sklad 
organu zarzadzajacego Ubezpieczajacym. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstale  z 
winy umyslnej lub razacego niedbalstwa innych osób niz wymienione powyzej, w 
szczególnosci osób za które Ubezpieczajacy  ponosi odpowiedzialnosc.

2. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów
zwiazanych z przywróceniem funkcjonowania sprzetu objetego ubezpieczeniem - praca w 
godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy. 
W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel pokryje poniesione  przez Ubezpieczajacego 
dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od 
pracy, koszty ekspresowego transportu (w tym równiez frachtu lotniczego) sprzetu/czesci 
zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów (dotyczy kosztów na terenie RP),

Limit odpowiedzialnosci ponad zadeklarowane sumy ubezpieczenia wynosi 10% wartosci 
przedmiotu dotknietego szkoda, maksymalnie 500.000 zl    jedno i wszystkie zdarzenia w 
rocznym okresie ubezpieczenia.
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3. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów 
powstalych w wyniku przerw w dzialalnosci –
Zakres ubezpieczenia rozszerza sie o dodatkowe koszty           w celu unikniecia lub 
zmniejszenia przerw lub zaklócen w prowadzonej dzialalnosci, powstalych wskutek szkody w 
przedmiocie ubezpieczenia. 
W szczególnosci do tych kosztów zalicza sie koszty uzytkowania sprzetu zastepcze   lub 
systemów zewnetrznych (w tym koszty leasingu lub najmu sprzetu zastepczego), stosowania 
alternatywnych procedur pracy lub procesów  technologicznych, koszty prowizorycznej 
naprawy, koszty jednorazowego przeprogramowania i  adaptacji sprzetu, zresetowania i 
ponownego zaladowania systemów operacyjnych, koszty zatrudnienia dodatkowego personelu 
(tj. wykorzystania obcej sily roboczej w zakresie przetwarzania danych), transportu do i z 
pomieszczen zastepczych.

4. Klauzula szkód powstalych od momentu zakupu 
do momentu wlaczenia do eksploatacji
Zakres ubezpieczenia rozszerza sie o szkody powstale w sprzecie elektronicznym lub jego 
czesciach powstale od daty dostawy do daty wlaczenia do planowanej eksploatacji, pod 
warunkiem, ze sprzet elektroniczny i jego czesci sa magazynowane w oryginalnych 
opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych a termin magazynowania nie 
przekracza 6 miesiecy od daty dostawy

5. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia
Wylacza sie zasade stosowania proporcji przy wyplacie odszkodowania jezeli 
niedoubezpieczenie  danej kategorii mienia dotknietego szkoda nie przekracza 20%.

6. Klauzula automatycznego wzrostu wartosci mienia
Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym bez koniecznosci 
wczesniejszej deklaracji, kazdy wzrost wartosci mienia bedacy rezultatem:
- zakupu, wymiany, remontu, ulepszen maszyn , urzadzen lub wyposazenia, 
Maksymalna wartosc wydatków inwestycyjnych podlegajacych ochronie ubezpieczeniowej 
nie moze przekraczac limitu 10.000.000 ,- PLN w rocznym okresie ubezpieczenia.
Ubezpieczajacy obowiazany jest do zgloszenia Ubezpieczycielowi wykazu mienia objetego 
automatyczna ochrona ubezpieczeniowa po uplywie 30 dni od zakonczenia kazdego 
pólrocznego okresu ubezpieczenia. Skladka naliczona pro rata za kazdy dzien trwania ochrony 
liczonej od momentu przejscia na Ubezpieczajacego ryzyka zwiazanego z posiadaniem tego 
mienia.

7. Klauzula automatycznego odnowienia sumy 
ubezpieczenia po szkodzie 
Znosi sie konsumpcje sumy ubezpieczenia, co oznacza, ze  wyplata odszkodowania nie 
powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia o kwote wyplaconych odszkodowan.

8. Klauzula przeoczenia okolicznosci powodujacej 
zwiekszenie prawdopodobienstwa powstania szkody
W przypadku przeoczenia istotnych informacji przez Ube     zajacego i niedostarczenia ich 
w terminie do Ubezpieczyciela - ochrona ubezpieczeniowa istnieje o ile przeoczenie nie bylo 

za
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skutkiem winy umyslnej lub razacego niedbalstwa organu zarzadzajacego Ubezpieczajacym 
lub osoby wchodzacej w sklad organu zarzadzajacego Ube   eczajacym, pod warunkiem 
uzupelnienia brakujacej  informacji po stwierdzeniu przeoczenia.

9. Klauzula wyrównania kwot
Jezeli, w razie wystapienia szkody, zostanie stwierdzone, ze sumy ubezpieczenia 
poszczególnych ubezpieczonych pozycji przekraczaja odpowiadajace im wartosci 
ubezpieczenia, to powstale nadwyzki zostana podzielone na te pozycje, co do których 
zachodzi niedoubezpieczenie lub dla których zapisana w polisie suma ubezpieczenia jest 
niewystarczajaca z powodu powstalych kosztów zwiazanych z uniknieciem lub ograniczeniem 
szkody.

10. Klauzula drobnych prac budowlano –
montazowych:
Ochrona ubezpieczeniowa objete sa:
a) Szkody w mieniu bedacym przedmiotem ubezpieczenia i istniejacym w dniu rozpoczecia 
robót budowlanych lub prac montazowych, które to mienie zostalo zniszczone lub uszkodzone 
bezposrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub prac montazowych, pozostaja 
ubezpieczone do pelnych wartosci jesli zdarzenie powodujace szkode nie jest wyraznie 
wylaczone z zakresu ubezpieczenia.
c) Przez drobne prace budowlano – montazowe rozumie sie wylacznie takie prace 
wykonywane w ramach kontraktów, których realizacja nie wiaze sie z naruszeniem 
konstrukcji nosnej budynku lub konstrukcji dachu.

11. Klauzula akceptacji zabezpieczen przeciwpozarowych, przeciwkradziezowych,
przeciwpowodziowych
Ubezpieczyciel uznaje za wystarczajace zabezpieczenia przeciwpozarowe i przeciw
kradziezowe, przeciwpowodziowe stosowane przez Ubezpieczonych opisane w Zalaczniku nr 
2  do SIWZ,  pod warunkiem, iz byly one sprawne i nie zostaly zablokowane przez 
Ubezpieczonego/Ubezpieczajacego w momencie powstania szkody.

12. Klauzula zniesienia regresu 
Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia z roszczen regresowych w stosunku do pracowników 
Ubezpieczonego odpowiedzialnych za szkode chyba ze sprawca wyrzadzil szkode umyslnie.

13. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkoda
W przypadku bezposredniego zagrozenia mienia objetego ubezpieczeniem, Ubezpieczyciel 
zobowiazuje sie do pokrycia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkoda, bez wzgledu na to 
czy szkoda w ubezpieczonym mieniu faktycznie powstala, czy nie – limit odpowiedzialnosci 
2.000.000  zl na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 
ponad deklarowane sumy ubezpieczenia.

14. Klauzula kosztów rzeczoznawców
W przypadku powstania szkody objetej zakresem ubezpiec enia Ubezpieczyciel zobowiazuje 
sie pokryc koszty i honoraria rzeczoznawców powolanych przez Ubezpieczonego za zgoda 
Ubezpieczyciela  w celu ustalenia okolicznosci przyczyn zdarzenia, z którego wynikla szkoda. 
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Limit odpowiedzialnosci wynosi 200.000 zl na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie 
ubezpieczenia - ponad deklarowane sumy ubezpieczenia

15. Klauzula kalkulacji odszkodowania  w tym nieodtwarzania mienia
Bez wzgledu na to, czy Ubezpieczajacy przystapi do naprawy lub odtworzenia mienia 
dotknietego szkoda, Ubezpieczyciel wyplaci odszkodowanie w pelnej wartosci odtworzenia 
mienia lub jego naprawy zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do ubezpieczenia bez 
wzgledu na jego stopien zuzycia lub amortyzacje ksiegowa i bez potracania zuzycia 
technicznego.

1. Sprzet elektroniczny stacjonarny , przenosny o wartosci jednostkowej ponizej 100.000 zl 
franszyza redukcyjna wynosi – 500 zl,

2. Sprzet elektroniczny przenosny podczas transportu – franszyza redukcyjna wynosi  
20%wartosci szkody min. 750 zl.

3. Sprzet elektroniczny o wartosci jednostkowej powyzej100.000 zl franszyza redukcyjna wynosi 
– 2.500 zl,

4. Zewnetrzne nosniki danych w tym dane i oprogramowanie – 5% wartosci szkody min. 500zl
5. Tablety, smartfony, telefony komórkowe - ma zastosowanie jedynie franszyza integralna –

200 zl. Franszyzy redukcyjnej nie stosuje sie.
6. W odniesieniu do zwiekszonych kosztów dzialalnosci zwiazane z wystapieniem zdarzenia 

objetego ochrona (Klauzula - dzial VII. Ust.3) – 5.000 zl

Agencja Rozwoju Miasta SA
ul. Florianska 31, 31-019 Kraków

1. – szkoda nie bedaca ani .

VI I I . Fr anszyza r edukcyjna

Zadanie nr  2-  Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej

Ubezpieczajacy:

Opisany ponizej  zakr es ubezpieczenia  i def in icje  zastepuja wszelk ie zapisy wystepujace  w tym 

zakr esie w  ogólnych lub szczególnych war unkach ubezpieczenia Wykonawcy. Postanowienia 

stosowane w ogólnych lub szczególnych war unkach ubezpieczenia  moga miec zastosowanie w 

umowie ubezpieczenia, o ile war unki te nie stoja w spr zecznosci z zapisami SI W Z Wszelk ie 
watpliwosci nalezy inter pr etowac na kor zysc Zamawiajacego.

I . Def in icje

Czysta szkoda majatkowa  Szkoda osobowa Szkoda Rzeczowa

.
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2. – smierc, uszkodzenie ciala lub rozstrój zdrowia wraz z wszelkimi 
uszczerbkiem poniesionym przez kogokolwiek w ich nastepstwie.

3. – fizyczne uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy wraz z wszelkimi 
uszczerbkami poniesionymi w ich nastepstwie przez poszkodowanego. 

4. : lub

5. – Agencja Rozwoju Miasta SA, ul. Florianska 31, 31-019 Kraków

6. – osoba fizyczna zatrudniona przez  na podstawie umowy o 
prace, powolania, wyboru, mianowania lub spóldzielczej umowy o prace albo na podstawie 
umowy zlecenia lub umowy podobnej do zlecenia, w szcze         umowy o swiadczenie 
uslug, kontraktu menadzerskiego, porozumienia o wolontariat, umowy o staz. 

7. kazda osoba nie bedaca

8. – osoba fizyczna, prawna oraz inna jednostka organizacyjna, która najmuje calosc 
lub czesc obiektu Kraków Areny

9. – oznacza kazde zorganizowane wydarzenie kulturalne, rozrywkowe, widowiskowe,
sportowe a takze targi, kongresy oraz inne wydarzenia skierowane do zindywidualizowanych 
lub niezindywidualizowanych uczestników korzystajacych z Obiektu, zarówno o charakterze 
masowym w rozumieniu 

, jak i nie majace takiego charakteru                              

10. – osoba fizyczna, prawna oraz inna jednostka organizacyjna, która organizuje w 
Kraków Arenie impreze o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym i odpowiada za 
organizacje oraz nadzór nad przebiegiem i bezpieczenstwem Imprezy

11. – oznacza Hale Widowiskowo- Sportowa w Krakowie przy ul. 
Lema 7 w Krakowie    

12. - powstanie  w okresie ubezpieczenia objetej ubezpieczeniem 
lub . 

W razie watpliwosci uwaza sie, ze  powstala w chwili, gdy poszkodowany 
po raz pierwszy skontaktowal sie z lekarzem w zwiazku   objawami, które byly przyczyna 
roszczenia wobec , takze wtedy, gdy zwiazek przyczynowy zostal 
stwierdzony pózniej.

W przypadku  jest zdarzenie 
bezposrednio powodujace powstanie szkody.

13. – traktowane lacznie jako jedna , wszystkie szkody wynikle z tej 
samej przyczyny niezaleznie od liczby poszkodowanych.  ponosi 
odpowiedzialnosc za , jezeli pierwsza  traktowana jako 

, miala miejsce w okresie ubezpieczenia.

W wypadku  odliczana bedzie tylko jedna franszyza redukcyjna niezaleznie 
od ilosci poszkodowanych, powyzsza sytuacje traktuje s    ak jednokrotne odszkodowanie dla 
jednego poszkodowanego

14. - przedmiot dzialalnosci  obejmuje w 
szczególnosci:

1)   wynajem i zarzadzanie nieruchomosciami wlasnymi lub dzierzawionymi (PKD 68.20.Z)

2)  posrednictwo w obrocie nieruchomosciami (PKD 68.31.Z)

Szkoda osobowa

Szkoda r zeczowa

Szkoda Szkoda r zeczowa, Szkoda osobowa Czysta szkoda majatkowa

Ubezpieczony

Pr acownik Ubezpieczonego

Osoba t r zecia –  Ubezpieczonym

Najemca 

I mpr eza 

Or ganizator  

K r aków Ar ena / Obiekt  

Wypadek ubezpieczeniowy
Szkody r zeczowej   Szkody osobowej

Szkoda osobowa

Ubezpieczonego

Czystej  szkody majatkowej Wypadk iem ubezpieczeniowym

Szkoda ser yjna  Szkoda
Ubezpieczyciel

szkode ser yjna Szkoda szkoda 
ser yjna

szkody ser yjnej

Ubezpieczona dzialalnosc Ubezpieczonego

Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych 
(Dz.U. 2013.611 j.t )
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3) pozostale doradztwo w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania 
(PKD 70.22.Z)

4)  dzialalnosc w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

5)  dzialalnosc w zakresie inzynierii i zwiazane z nia doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)

6)  badania naukowe i prace  rozwojowe w dziedzinie pozostalych nauk przyrodniczych i 
technicznych (PKD 72.19.Z)

7)  reklama (PKD 73.1)

8)  badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20. Z)

9)  pozostala dzialalnosc profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej 
niesklasyfikowana (PKD 74.90. Z)

10) dzialalnosc zwiazana z organizacja targów, wystaw i ko        (PKD 82.30. Z)

11) dzialalnosc zwiazana ze sportem (PKD 93.1)

12) dzialalnosc obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)

13) dzialalnosc obiektów sluzacych poprawie kondycji fizyc           3.13.Z)

14) pozostala dzialalnosc zwiazana ze sportem (PKD 93.19.Z)

15) pozostala dzialalnosc wspomagajaca uslugi finansowe, z wylaczeniem ubezpieczen i 
funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)

16) pozostale pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)

17)  dzialalnosc wspomagajaca edukacje (85.60.Z)

18) dzialalnosc obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z)

1.  obejmuje ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialnosc cywilna 
jezeli w zwiazku z posiadaniem mienia (w tym odpowiedzialnosc zarzadcy nieruchomosci wlasnej 
oraz odpowiedzialnosc wynajmujacego) lub prowadzeniem 

jest zobowiazany do naprawienia poniesionej przez .

2. Odpowiedzialnosc cywilna , o której mowa w ust. 1 obejmuje zarówno 
odpowiedzialnosc z tytulu czynów niedozwolonych (tzw.    owiedzialnosc cywilna deliktowa) 
jak i odpowiedzialnosc z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania (tzw. 
odpowiedzialnosc cywilna kontraktowa), wlaczajac w to przypadki zbiegu roszczen z tytulu 
odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej.

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje takze:

1) Odpowiedzialnosc  za  wyrzadzone przez  powstale w 
zwiazku z wykonywaniem umowy najmu

2) Odpowiedzialnosc  za  wyrzadzone przez lub 
powstale w zwiazku z 

3) Odpowiedzialnosc w zwiazku z organizacja  w tym takze za 
:

I I . Zakr es ubezpieczenia

Ubezpieczyciel Ubezpieczonego 

Ubezpieczonej  dzialalnosci
Ubezpieczony Szkody Osobe t r zecia

Ubezpieczonego

Ubezpieczonego  Szkody Najemce

Ubezpieczonego Szkody Najemce 
Or ganizator a I mpr eza

Ubezpieczonego I mpr ezy,
Szkody
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- wyrzadzone wykonawcom, zawodnikom, i sedziom, wolontariuszom, sluzbom 
porzadkowym i innym osobom nie bedacym uczestnikami I

- spowodowane przez w/w  z zachowaniem prawa regresu do    onawców, 
zawodników i sedziów bioracych udzial w , 

- spowodowane dzialaniem fajerwerków, petard,  sztucznych ogni lub innych 
materialów pirotechnicznych.

     W odniesieniu do imprez masowych podlegajacych ubezpiec      obowiazkowemu 
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie 
obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej organizatorów    rez 
masowych (Dz. U. nr 54, poz. 323) ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na 
zasadach nadwyzki ponad ubezpieczenie obowiazkowe

4) Odpowiedzialnosc za produkt i wykonana usluge

5)  wyrzadzone przez samobiezne maszyny budowlane, dzwigi i inne pojazdy 
mechaniczne nie podlegajace obowiazkowi ubezpieczenia.

6)  wyrzadzone przez dostarczona lub wyprodukowana energie oraz 
wynikajace z niedostarczenia energii elektrycznej w jakiejkolwiek postaci 

7) Odpowiedzialnosc za  spowodowane przez podwykonawców, 
w tym miedzy innymi: uslugi konserwacyjne, zarzadzanie nieruchomoscia, organizacja 
imprez masowych oraz ich obsluga techniczna, sprzatanie, ochrona, realizacja inwestycji, 
gastronomia.

8) Odpowiedzialnosc za nagle i nieprzewidziane szkody w s  dowisku

rozumiana jako odpowiedzialnosc  za szkody powstale w zwiazku z 
przedostaniem sie jakichkolwiek substancji chemicznych do wody, powietrza lub 
gruntu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  równiez odpowiedzialnosc 

 za koszty neutralizacji lub usuniecia substancji chemicznej z gleby 
lub wody, w tym wody gruntowej poniesione przez  w wyniku tej
emisji.

Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, ze rozpoczecie procesu 
przedostawania sie substancji  nastapilo w okresie ubezpieczenia i spowodowane 
zostalo  przez nagle, niespodziewane i niezalezne od woli  (lub osób, 
za które ponosi on odpowiedzialnosc) zdarzenie, które odbiega od prawidlowej wolnej 
od zaklócen pracy zakladu.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrzadzonych w zwiazku z 
transportem wykonywanym przez  lub osobe, za która 
ponosi odpowiedzialnosc poza terenem przedsiebiorstwa .

9) wywolane wibracjami, drganiami, oddzialywaniem halasu, swiatla

10)  w rzeczach pod kontrola, w pieczy lub dozorem

rozumiane jako odpowiedzialnosc  za  powstale w 
rzeczach nalezacych do , na których lub przy pomocy których 

lub osoby, za które ponosi odpowiedzialnosc, wykonuja czynnosci w 
ramach prowadzonej dzialalnosci gospodarczej,  które zostaly oddane 
lub osobom, za które ponosi odpowiedzialnosc w piecze lub w dozór.

11) odpowiedzialnosc z tytulu odbywania przez podrózy sluzbowych 

rozumiana jako odpowiedzialnosc  w zwiazku z odbywaniem podrózy 
sluzbowych, w tym udzialem w targach, wystawach, pokazach, konferencjach itp. 
Ochrona obejmuje ponadto odpowiedzialnosc za Szkody rzeczowe w pomieszczeniach i 

mpr ezy

Impr ezie

Szkody

Szkody Szkody

Ubezpieczonego Szkody

Ubezpieczonego

Ubezpieczonego
Osoby t r zecie

Ubezpieczonego

Ubezpieczonego Ubezpieczony
Ubezpieczonego

Szkody osobowe  

Szkody r zeczowe

Ubezpieczonego Szkody r zeczowe
Osób t r zecich
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Ubezpieczonemu

Pr acowników 

Pr acowników
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ich wyposazeniu, najmowanych w bezposrednim zwiazku z            konkretnej 
podrózy sluzbowej zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami.

12) Odpowiedzialnosc  jako  najemcy rzeczy ruchomych

rozumiana jako  odpowiedzialnosc  za  w rzeczach 
ruchomych, z których  korzysta na podstawie umowy najmu, dzierzawy 
lub umowy o podobnym charakterze.

W uzupelnieniu wylaczen przewidzianych w dziale 

    ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczen:

a) z tytulu szkód spowodowanych korzystaniem z rzeczy osób trzecich w 
sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

b) za szkody w pojazdach mechanicznych

c) z tytulu szkód w rzeczach wzietych w leasing zwrotny;

d) z tytulu szkód wynikajacych z utraty rzeczy nie wynikajacych z jej 
uszkodzenia lub zniszczenia.

13) Odpowiedzialnosc cywilna pracodawcy

rozumiana jako odpowiedzialnosci za  lub 
 powstale w wyniku zdarzenia majacego cechy wypadku przy pracy, jakiemu 

ulegli . Ochrona ubezpieczeniowa  obejmuje równiez 
, jakie doznali , zaistniale na 

skutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

W uzupelnieniu wylaczen przewidzianych w dziale 

ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczen z tytulu chorób       wych

14)

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnosc  za 
,  w tym straty i utracone korzysci powstale skutek:

- ograniczenia dostepu do miejsc prowadzonej dzialalnosci,

- wylaczenia i ograniczenia w dostawie energii elektrycznej,

- ewakuacji ludnosci i mienia.

W uzupelnieniu wylaczen przewidzianych w dziale 

ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczen:

a) z tytulu szkód spowodowanych przez Produkty wyprodukowane lub 
dostarczone przez  (lub osoby, za które ponosi 
odpowiedzialnosc);

b) z tytulu  powstalych w wyniku udzielenia rad, zalecen lub polecen 
dla powiazanych kapitalowo przedsiebiorstw, jak równiez w zwiazku ze 
sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiebiorstwami;

c) z tytulu  spowodowanych dzialalnoscia zwiazana z transakcjami 
pienieznymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomosciami,
leasingiem lub podobnymi transakcjami, z tytulu wszelkiego rodzaju 
platnosci, prowadzenia kasy, naduzycia zaufania i sprzeniewierzenia;

Ubezpieczonego

Ubezpieczonego Szkody Rzeczowe
Ubezpieczony

I I I . Wylaczenia odpowiedzialnosci  

Ubezpieczonego Szkody osobowe Szkody 
r zeczowe

Pr acownicy Ubezpieczonego
Czyste Szkody M ajatkowe Pr acownicy Ubezpieczonego

I I I . Wylaczenia odpowiedzialnosci  

Czyste szkody majatkowe

Ubezpieczonego Czyste 
szkody majatkowe

I I I . Wylaczenia odpowiedzialnosci  

Ubezpieczonego

Szkód

Szkód
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d) zwiazanych z reklama; 

e) zwiazanych ze stosunkiem pracy; za wyjatkiem 
, jakich doznali , zaistniale na 

skutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

f) z tytulu  spowodowanych utrata danych niezaleznie od rodzaju 
nosnika danych;

g) z tytulu  powstalych w zwiazku z udzielaniem licencji;

h) z tytulu  spowodowanych w zwiazku ze sprawowaniem funkcji 
czlonka wladz spólki kapitalowej;

i) z tytulu szkód, które regulowane sa przepisami Dyrektywy 2004/35/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialnosci za 
srodowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrzadzonym srodowisku naturalnemu i przepisami stanowiacymi 
transpozycje tej Dyrektywy;

j) spowodowanych niewyplacalnoscia lub bankructwem 

Ochrona ubezpieczeniowa nie istnieje w odniesieniu do roszczen: 

1. z tytulu szkód wyrzadzonych umyslnie przez reprezentantów 

za reprezentantów uwaza sie organ zarzadzajacy  lub osoby 
wchodzacej w sklad organu zarzadzajacego 

Swiadomosc swiadczenia wadliwej uslugi jest równoznaczna z wina umyslna.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  wyrzadzone umyslnie przez osoby nie bedace 
reprezentantem  jak równiez razacym niedbalstwem.

Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia z roszczen regresowych w stosunku do 
odpowiedzialnych za szkode, chyba ze sprawca wyrzadzil 

szkode umyslnie.

2. wynikajacych z umownego rozszerzenia zakresu odpowiedzialnosci wynikajacej z ustawy w 
tym z umownego przejecia odpowiedzialnosci , a takze roszczen z tytulu kar 
umownych i odsetek, do zaplacenia których zobowiazany jest ;

3. o wykonanie lub nalezyte wykonanie zobowiazania oraz roszczen   wykonanie zastepcze; 
jednakze ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  lub  bedace 
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazania;

4. z tytulu  bezposrednio lub posrednio spowodowanych przez azbest lub sztuczne wlókna 
mineralne;

Czystych Szkód 
M ajatkowych Pr acownicy Ubezpieczonego

Szkód

Szkód

Szkód
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dopuszczane.

Ubezpieczonego;

 Ubezpieczonego Ubezpieczonym
Ubezpieczonym. 

 Szkody
Ubezpieczonego

Pr acowników Ubezpieczonego 

Osoby t r zeciej
Ubezpieczony

Szkody osobowe Szkody r zeczowe

Szkód



Zalacznik nr 3 do SIWZ Szczególowy Opis Przedmiotu Umowy – Ubezpieczenie mienia oraz 
odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu Agencja Rozwoju Miasta SA 

Strona 26

5. z tytulu wyrzadzonych dzialaniem promieniowania jonizujacego, laserowego lub 
maserowego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego 

6. z tytulu  powstalych wskutek wibracji - innych niz objete wyraznie ochrona na 
podstawie dzialu II ust.3 pkt. 6), oslabienia elementów nosnych albo usuniecia sie  lub 
oslabienia nosnosci gruntu a takze powolnym oddzialywaniem temperatury, gazów, par, 
wilgoci, dymu, sadzy, pylu, grzybów;

7. z tytulu przekroczenia jakichkolwiek terminów lub uzgodnionych kosztów;

8. z tytulu  w gotówce, papierach wartosciowych, znakach akcyzy, a takze metalach 
szlachetnych, kamieniach szlachetnych i pólszlachetnych oraz wyrobach z nich wykonanych, 
dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych lub kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju;

9. z tytulu  objetych zakresem obowiazkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
z zastrzezeniem zapisu dzialu II ust.3 pkt 2i 3

10. z tytulu  w rzeczach wytworzonych lub dostarczonych przez  (lub 
przez osoby trzecie dzialajace w jego imieniu). Jednakze wylaczenie ma zastosowanie 
wylacznie do szkody w tej rzeczy, której wadliwosc spowodowala szkode;

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje takze roszczen z tytulu  w nakladach 
materialnych powstalych w zwiazku z wykonywaniem pracy lub uslugi przez 

(lub przez osoby trzecie dzialajace w jego imieniu lub na jego rachunek). 
Jednakze wylaczenie ma zastosowanie wylacznie do szkody w tych nakladach materialnych, 
które powstaly w nastepstwie wadliwosci pracy lub uslugi powodujacej szkode.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje równiez kosztów poszukiwania i usuniecia 
wymienionych szkód, jak równiez roszczen zwiazanych ze spadkiem obrotu i stratami 
stanowiacymi nastepstwo wymienionych szkód.

11. z tytulu , dochodzonych w oparciu o przepisy prawa geologicznego i górniczego;

12. z tytulu  spowodowanych przez wojne, zbrojna inwazje, stan wyjatkowy i inne 
dzialania wojenne, bez wzgledu na to, czy zostaly formalnie wypowiedziane, wojne domowa, 
niepokoje spoleczne, rewolucje, powstanie lub zbrojne  rzejecie wladzy albo dzialania 
terrorystyczne.

1. Suma gwarancyjna wynosi  20.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia i stanowi 
górna granice odpowiedzialnosci  za wszystkie  powstale w 
rocznym okresie  trwania umowy ubezpieczenia.

2. Ustala sie nastepujace limitu odpowiedzialnosci  w granicach sumy 
gwarancyjnej, na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia:

a) 5.000.000,-  z tytulu - Odpowiedzialnosc za nagle i nieprzewidziane szkody w 
srodowisku (dzial II ust.3 pkt. 5)

b) 5.000.000,-  z tytulu - Szkody rzeczowe w rzeczach pod kontrola, w pieczy lub 
dozorem(dzial II ust.3 pkt.. 7)

c) 2.000.000,-  z tytulu - odpowiedzialnosc z tytulu odbywania przez 
podrózy sluzbowych (dzial II ust.3 pkt. 9)

d) 4.000.000,-  z tytulu - Odpowiedzialnosc  jako  najemcy rzeczy 
ruchomych (dzial II ust.3 pkt.10)

e) 4.000.000,-  z tytulu - Odpowiedzialnosc cywilna pracodawcy (dzial II ust.3 pkt. 11)
f) 5.000.000,-  z tytulu - (dzial II ust.3 pkt..12)

Szkód 
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 Szkód Ubezpieczonego
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V. Fr anszyza r edukcyjna

Szkody r zeczowej
(

Szkód Rzeczowych

3. Czyste szkody majatkowe

VI . Zakr es ter ytor ialny

Pr acowników 

1. 5.000 PLN – dla  objete ochrona w ramach Odpowiedzialnosci za nagle i 
nieprzewidziane szkody w srodowisku dzial II ust.3 pkt. 5)

2. 2.000 PLN dla pozostalych 

15.000 PLN dla  

Polska, a w odniesieniu do podrózy sluzbowych caly swiat
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