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Załącznik nr 3 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy   

– Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja 

Rozwoju Miasta S.A. NR REFERENCYJNY SPRAWY: ARM/08/2015 

 

 
I. Zasady ogólne (dotyczą wszystkich części zamówienia tj. zadania nr 1 i 2). 

 

1. Zakres opisany w niniejszym załączniku do SIWZ jest zakresem minimalnym. Jeżeli  

w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, 

że zakres ubezpieczenia jest szerszy od wymaganego  w załączniku do SIWZ, to 

automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego.  

2. Postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed dokumentem potwierdzającym zawarcie 

umowy ubezpieczenia, który z kolei ma pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia lub innymi równoważnymi warunkami ubezpieczenia,  chyba, że dokument 

podrzędny zawiera postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego niż zapisy zawarte  

w dokumencie nadrzędnym. 

 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji 

 

1. Na przedmiot zamówienia składają się dwa  zadania: 

Zadanie nr 1 Ubezpieczenie mienia,  w tym: 

Zakres nr 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o klauzulę 

ubezpieczenia kosztów stałych, 

Zakres nr 2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. 

 

Zadanie nr 2 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. 

 

2. Zamówienie realizowane  będzie od dnia 01.01.2016 r do dnia 31.12.2016 r. 

 

3. Składka płatna na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.  
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Zadanie nr 1 - Ubezpieczenie mienia. 
 

 

Zakres nr 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk z rozszerzeniem o klauzulę ubezpieczenia 

kosztów stałych 

 

Ubezpieczający: 

Agencja Rozwoju Miasta S.A. 

ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków 

 

 

Ubezpieczony: 

Agencja Rozwoju Miasta S.A. 

ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków 

 

 

I. Przedmiot ubezpieczenia 

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest mienie należące do Ubezpieczającego,  użytkowane i/lub powierzone 

Ubezpieczającemu  przez osoby trzecie.  

Zadeklarowane do ubezpieczenia mienie to w szczególności: 

1. Hala widowiskowo - sportowa TAURON Kraków Arena wraz ze wszelkimi instalacjami  

i sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi (w szczególności: drogi wewnętrzne, parkingi, 

chodniki, infrastruktura kanalizacji deszczowej i sanitarnej, obiekty małej architektury, punkty 

informacyjne, infrastruktura związana z oświetleniem obiektu wraz z elementami iluminacji – 

stałe i tymczasowe, schody wewnętrzne oraz  zewnętrzne stanowiące części składowe 

budynku, place, ogrodzenia, barierki, schody nie wchodzące w skład budynku, śmietniki, 

przyłącza  

i inne). 

2. Maszyny, urządzenia, meble, wyposażenie i niskocenne składniki majątku, w tym również 

sprzęt elektroniczny nie objęty ochroną w ramach polisy sprzętu elektronicznego, sprzęt 

nagłaśniający, audiowizualny a także inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez o 

ile nie jest przedmiotem ubezpieczenia objętym inną umową, podnośniki, działka wodne, 

pompy, szafy zasilająco-sterujące, centrale wentylacyjne, klimatyzatory, kosz centralny, 

agregaty, rozdzielnice, windy, podnośniki, środki inscenizacji, elementy wyposażenia i 

wystroju wnętrz, siedziska i trybuny, wyposażenie sportowe, gastronomiczne, AGD i inne. 

3. Wszelki materiały reklamowe zarówno w obiekcie na obiekcie na terenie należącym 

do ubezpieczającego jak i w innym miejscu poza terenem ubezpieczającego. 

4. Szyby i inne przedmioty szklane takie jak: szyby okienne i drzwiowe, szyby ścienne tj. szyby 

antywłamaniowe, płyty szklane warstwowe i inne, oszklenia ścienne  płyty szklane stanowiące 

składowe części mebli oraz gablot reklamowych, szklane przegrody ścienne, osłony kas, 

tablice reklamowe, szyldy i gabloty poza budynkiem lub lokalem ze szkła, plastiku itp., 

neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne, witraże, lustra wiszące, stojące i 

wmontowane  

w ścianach, szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, słupów i filarów, i inne wraz  
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z kosztami ich ponownego montażu (w tym kosztami transportu i innymi kosztami 

związanymi ze szkodą). 

5. Gotówka. 

 

 

II. Zakres ubezpieczenia 

 

Opisane  poniżej  zakres ubezpieczenia  i definicje  zastępują wszelkie zapisy występujące  w tym 

zakresie w  ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. Postanowienia 

stosowane w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia  mogą mieć zastosowanie  

w umowie ubezpieczenia, o ile warunki te nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ. Wszelkie 

wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

 

Ochroną ubezpieczeniową objęte będą szkody polegające na utracie, uszkodzeniu  lub zniszczeniu 

mienia będącego przedmiotem ubezpieczenia, powstałe w wyniku zaistnienia jakichkolwiek zdarzeń  

z wyjątkiem tych,  które zostały wyłączone zgodnie z zapisami SIWZ,  powstałe w trakcie trwania 

okresu ubezpieczenia. 

Przez zdarzenie rozumie się nagłe, nieprzewidziane, niezależne od woli Ubezpieczającego, 

nieprzewidziane zdarzenie przyszłe, powodujące szkodę w ubezpieczonym mieniu. 

 

Zakres ubezpieczenia w szczególności obejmować będzie szkody powstałe w wyniku następujących 

zdarzeń: 

1. pożaru, 

2. dymu i/lub sadzy (rozumianych jako zawiesina drobnych cząsteczek ciał stałych w powietrzu, 

towarzysząca spalaniu lub niecałkowitemu spalaniu) bez względu na źródło ich powstania,  

3. bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna (w tym w urządzenia i instalacje), 

4. eksplozji, wybuchu, 

5. uderzeniu lub upadku statku powietrznego,  

6. uderzeniu pojazdu, najechaniu  lub innym uszkodzeniu przez pojazd, także w ogrodzenia, bramy 

lub budynki i budowle komunikacyjne  (w tym własnego lub użytkowanego przez 

Ubezpieczającego),  

7. huraganu (rozumianego jako wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/s) W przypadku braku 

możliwości ustalenia prędkości wiatru odszkodowanie zostanie wypłacone o ile rodzaj szkód w 

ubezpieczonym mieniu wskazuje na działanie huraganu. Za spowodowane huraganem uważa się 

również szkody powstałe wskutek uderzenia przedmiotu przenoszonego przez huragan 

w ubezpieczone mienie,  

8. deszczu nawalnego (rozumianego jako opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 3, 

który jest ustalony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW); w przypadku 

braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, bierze się pod uwagę stan faktyczny i 

rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczący o działaniu deszczu nawalnego),  

9. powodzi – z zastrzeżeniem, że ochrona nie może być uzależniona od położenia mienia (na 

obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo Wodne), jak 

również ze względu na historyczne występowanie powodzi w miejscu ubezpieczenia mienia 

(liczbę szkód powodziowych na danym terenie),   



Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Umowy – Ubezpieczenie mienia oraz 
odpowiedzialności cywilnej podmiotu Agencja Rozwoju Miasta S.A. NR REFERENCYJNY SPRAWY: 
ARM/08/2015 
 Strona 4 
 

10. zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno–kanalizacyjnych, 

gaśniczych lub technologicznych, zalanie przez nieumyślne pozostawienie otwartych kurków 

sieci wodociągowej,  nieumyślnego działania przez osoby trzecie,  cofnięcia się ścieków,  pękania 

rur,  

11. szkody powstałe w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych w wyniku 

działania niskich temperatur, nadmiernego ciśnienia lub nadmiernego nagrzania, w tym 

zamarznięcia przewodów i urządzeń będących we władaniu Ubezpieczonego, znajdujących się na 

zewnątrz ubezpieczonego budynku, lub na posesji objętej ubezpieczeniem, łącznie z kosztami 

robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, 

12. zalania mienia  na skutek podniesienia się poziomu wód gruntowych a także wybicia wody  

z systemów kanalizacyjnych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych,  

13. działania śniegu lub lodu (w tym: zalania na skutek topnienia śniegu i/lub lodu, uszkodzenia 

dachu wskutek zamarzania śniegu i/lub lodu, uszkodzenia wynikające z działania ciężaru śniegu 

i/lub lodu-działanie bezpośrednie i pośrednie na ubezpieczone mienie),  

14. gradu,  

15. zapadania i osuwania się ziemi,  trzęsienia ziemi,  

16. fali uderzeniowej,  

17. upadek przedmiotów na ubezpieczone mienie, w tym: upadku drzew, przewrócenia się żurawi 

budowlanych, masztów, budynków, budowli lub ich części, 

18. wyrządzone przez zwierzęta, 

19. kradzieży z włamaniem, rabunku, 

20. szkody powstałe w wyniku dewastacji/ wandalizmu (rozumiane jako rozmyślne uszkodzenie lub 

zniszczenie mienia przez osobę lub osoby trzecie), 

21. graffiti (rozumiane jako szkody o charakterze estetycznym powstałe przez pomalowanie, 

umieszczenie napisów lub innych treści  lub znaków, porysowanie,  

22. kradzieży, w tym odinstalowania mienia,  również tego, które ze względu na swój charakter 

znajduje się na zewnątrz budynków i budowli. 

23. stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, 

24. huk ponaddźwiękowy, 

25. szkody podczas montażu i demontażu ubezpieczonego mienia, 

26. szkody elektryczne w maszynach i urządzeniach powstałe wskutek niezachowania parametrów 

prądu, tj. przepięcia, zwarcia, przetężenia, nie związanych z wyładowaniami atmosferycznymi. 

27. aktów terroryzmu (rozumianych jako wszelkie działania w szczególności z użyciem siły, 

przemocy lub groźby jej użycia, podejmowane w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia 

ludności lub dezorganizacji życia publicznego, mające podłoże ekonomiczne, polityczne, 

religijne, etniczne, ideologiczne, społeczne lub inne o podobnym charakterze), 

28. strajków, zamieszek i niepokojów społecznych.  

 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie także: 

 

1. szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek akcji ratowniczej i innego rodzaju 

interwencji prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, w tym 

także działań przeprowadzonych przez upoważnione służby w sytuacji, gdy zdarzenie objęte 

ubezpieczeniem nie wystąpiło, ale niebezpieczeństwo jego powstania wydawało się realne, 
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2. szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia spowodowanego 

wystąpieniem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, 

3. koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, 

4. zakres określony w klauzulach opisanych w dziale VII.  Postanowienia i klauzule wymagane 

 

 

 

W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zwróci 

Ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia, koszty wynikłe z zastosowania wszelkich 

dostępnych Ubezpieczonemu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody w ubezpieczonym 

mieniu oraz  

w celu zapobieżenia szkodzie, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. 

Ubezpieczyciel zwróci także Ubezpieczonemu koszty oczyszczenia, odmulania lub osuszenia mienia. 

Zwrot powyższych kosztów przysługuje nawet jeżeli ostatecznie nie wystąpiła szkoda  

w ubezpieczonym mieniu. 

 

III. Wyłączenia odpowiedzialności 

 

Do umowy ubezpieczenia zastosowanie będą miały standardowe wyłączenia lub ograniczenia zakresu 

ochrony określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy, o ile nie stoją one  

w sprzeczności z zapisami SIWZ.   

 

IV. Miejsce ubezpieczenia 

 

1. Hala widowiskowo- sportowa TAURON Arena Kraków położona:  Kraków, ul. Stanisława 

Lema 7. 

2. Miejsca, w których znajdują się tablice reklamowe, informacyjne, elementy małej architektury 

lub inne mienie, będące mieniem należącym do Ubezpieczającego, a które ze względu na 

swoją specyfikę lub okoliczności znajduje spoza lokalami zamkniętymi. 

 

V. Wartość ubezpieczeniowa przedmiotu ubezpieczenia 

 

Wartość ubezpieczeniowa przedmiotów  ubezpieczenia zostaje zadeklarowana jako: wartość księgowa 

brutto – ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 

 

VI. Sumy ubezpieczenia,  limity odpowiedzialności 

 

Sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT. Wszelkie wypłaty odszkodowań dokonywane będą 

w  kwotach netto po potrąceniu kwoty podatku VAT. 

 

Sumy ubezpieczenia wynoszą: 

1. Hala widowiskowo - sportowa wraz z infrastrukturą stanowiącą całość techniczną:    

251.430.043,53 zł – wg wartości księgowej brutto, 

2. Maszyny, urządzenia, wyposażenie: 69.231.823,29 zł – wg  wartości księgowej brutto, 

3. Zagospodarowanie terenu w tym elementy małej architektury, drogi, parkingi, chodniki: 

12.444.051,98 zł - wg  wartości księgowej brutto, 
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4. Pozostałe wyposażenie ( w tym niskocenne składniki majątku): 21.224.533,19 zł - wg  

wartości księgowej brutto, 

5. Nakłady inwestycyjne (środki trwałe w budowie): 3.107.723,68 zł - wg  wartości księgowej 

brutto 

6.  Gotówka w lokalu: 10.000 zł – na pierwsze ryzyko, 

7. Gotówka w transporcie: 30.000 zł - na pierwsze ryzyko. 

 

Dopuszcza się zaktualizowanie sum ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 

Limity odpowiedzialności: 

 

 

1. Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku  - limit odpowiedzialności 2.000.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

 

2. Dla ryzyka dewastacji/wandalizmu – limit odpowiedzialności 2.000.000  zł na jedno zdarzenie 

i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku 

dewastacji/wandalizmu zrealizuje się inne nie wyłączone ryzyko, to ochrona gwarantowana 

jest do pełnych sum ubezpieczenia, 

 

3. Dla ryzyka graffiti  limit odpowiedzialności wynosi 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

w rocznym okresie ubezpieczenia, 

 

 

4. Dla ryzyka kradzieży - limit odpowiedzialności 1.000.000  zł na jedno zdarzenie i na 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

 

5. Dla ryzyka  szyb i innych przedmiotów szklanych -  od stłuczenia nie będącego następstwem 

ubezpieczonych zdarzeń -  limit odpowiedzialności 1.000.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Jeżeli w wyniku szkody będącej następstwem 

ubezpieczonych zdarzeń nastąpi zniszczenie, uszkodzenie lub stłuczenie szyb lub innych 

przedmiotów szklanych, to ochrona gwarantowana jest do pełnych sum ubezpieczenia, 

 

6. Dla ryzyka szkód elektrycznych limit odpowiedzialności 5.000.000  zł na jedno zdarzenie  

i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

 

7. Dla ryzyka aktów terrorystycznych limit odpowiedzialności 20.000.000  zł na jedno zdarzenie 

i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 

8. Dla ryzyka strajków, zamieszek i niepokojów społecznych limit odpowiedzialności 

15.000.000  zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, 

 

9. Dla klauzul dodatkowych – o ile są zapisane w treści klauzuli  w dziale VII. Postanowienia  

i klauzule wymagane. 
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VII. Postanowienia i klauzule wymagane 

 

1. Klauzula reprezentantów. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki zdarzeń wyrządzonych umyślne lub wskutek 

rażącego niedbalstwa osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Ubezpieczającym 

(zarząd spółki i prokurenci). Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe  z winy umyślnej 

lub rażącego niedbalstwa innych osób niż wymienione  wyżej, w szczególności osób, za które 

Ubezpieczający  ponosi odpowiedzialność. 

 

2. Klauzula pokrycia kosztów usunięcia rumowiska i  pozostałości po szkodzie. 

Do zakresu ubezpieczenia zostają włączone udokumentowane i uzasadnione koszty usunięcia 

rumowiska i usunięcie pozostałości po szkodzie, poniesione przez Ubezpieczającego   

w związku z zaistniała szkodą.  Limit  ponad sumę ubezpieczenia:  20.000.000 zł na jedno  

i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

3. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia. 

Wyłącza się zasadę stosowania proporcji przy wypłacę odszkodowania jeżeli 

niedoubezpieczenie  danej kategorii mienia dotkniętego szkodą nie przekracza 20%. 

 

4. Klauzula automatycznego wzrostu wartości mienia.  

Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym bez konieczności 

wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem: 

- zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń maszyn , urządzeń lub wyposażenia,  

- remontu, ulepszeń i adaptacji budynku i budowli.  

Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych podlegających ochronie ubezpieczeniowej 

nie może przekraczać limitu odpowiedzialności: 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia   

w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczający obowiązany jest do zgłoszenia Ubezpieczycielowi wykazu mienia objętego 

automatyczną ochroną ubezpieczeniową po upływie 30 dni od zakończenia każdego 

półrocznego okresu ubezpieczenia. Składka naliczona pro rata za każdy dzień trwania ochrony 

liczonej od momentu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego 

mienia. 

 

5. Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia po szkodzie.  

Znosi się konsumpcję sumy ubezpieczenia, co oznacza, że  wypłata odszkodowania  

nie powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconych odszkodowań. 

 

6. Klauzula przeoczenia okoliczności powodującej zwiększenie prawdopodobieństwa powstania 

szkody 

W przypadku przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i niedostarczenia ich 

w terminie do Ubezpieczyciela - ochrona ubezpieczeniowa istnieje o ile przeoczenie nie było 

skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa organu zarządzającego Ubezpieczającym 

lub osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Ubezpieczającym, pod warunkiem 

uzupełnienia brakującej  informacji po stwierdzeniu przeoczenia. 
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7. Klauzula wyrównania kwot. 

Jeżeli, w razie wystąpienia szkody, zostanie stwierdzone, że sumy ubezpieczenia 

poszczególnych ubezpieczonych pozycji przekraczają odpowiadające im wartości 

ubezpieczenia, to powstałe nadwyżki zostaną podzielone na te pozycje, co do których 

zachodzi niedoubezpieczenie lub dla których zapisana w polisie suma ubezpieczenia jest 

niewystarczająca z powodu powstałych kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem 

szkody. 

 

8. Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych. 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są: 

a) Szkody powstałe w związku 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 budowę 

jak i takie na które wymagane jest pozwolenie na budowę, 

prowadzonymi  przez lub na zlecenie Ubezpieczającego, w obrębie ubezpieczonych 

lokalizacji, a także drobnymi pracami montażowymi innymi niż prace konserwacyjno-

naprawcze mające na celu utrzymanie obiektu w ruchu. Ubezpieczenie na warunkach 

niniejszej klauzuli obejmuje wartość wykonanych prac budowlano-montażowych oraz 

materiałów, do maksymalnej wysokości limitu odszkodowawczego wynoszącego 

10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w trakcie rocznego okresu ubezpieczenia.  

b) Szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia i istniejącym w dniu rozpoczęcia 

robót budowlanych lub prac montażowych, które to mienie zostało zniszczone lub uszkodzone 

bezpośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub prac montażowych, pozostają 

ubezpieczone do pełnych wartości jeśli zdarzenie powodujące szkodę nie jest wyraźnie 

wyłączone z zakresu ubezpieczenia. 

c) Przez drobne prace budowlano–montażowe rozumie się wyłącznie takie prace wykonywane 

w ramach kontraktów, których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

budynku lub konstrukcji dachu. 

 

9. Klauzula ubezpieczenia szkód spowodowanych katastrofą budowlaną.  

Za katastrofę budowlaną uważa się zdarzenie spełniające wymogi definicji zawartej w Prawie 

Budowlanym. 

Szkody związane z zaistniałą katastrofą budowlaną pozostają ubezpieczone do pełnych 

wartości jeśli katastrofa budowlana powstała w wyniku zdarzenia, które nie jest wyraźnie 

wyłączone 

z zakresu ubezpieczenia. 

Jeśli katastrofa budowlana powstała wskutek innych przyczyn niż ubezpieczone zdarzenie  

to odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokości limitu 

odpowiedzialności w wysokości 10.000.000 zł na  jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia. 

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: 

a) katastrofy budowlanej w obiektach, które nie posiadają odbioru końcowego robót 

dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, 
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b) katastrofy budowlanej w obiektach będących w budowie, przeznaczonych do rozbiórki 

lub będących w jej trakcie lub też wyłączonych z eksploatacji a także w mieniu tam 

zgromadzonym, 

c) katastrofy budowlanej, która powstała na skutek lub do której przyczyniły się niewłaściwe 

warunki eksploatacji.  

 

10. Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych oraz przeciw 

kradzieżowych.  

Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe, 

przeciwpowodziowe i przeciwkradzieżowe, stosowane przez Ubezpieczającego opisane  

w Załącznikach nr 2 do SIWZ,  pod warunkiem, iż były one sprawne i nie zostały 

zablokowane przez Ubezpieczającego w momencie powstania szkody. 

 

11. Klauzula poszukiwania wycieków z instalacji wodno–kanalizacyjnej. 

Zakres ubezpieczenia rozszerza się o  pokrycie kosztów poszukiwania wycieku z instalacji 

wodno–kanalizacyjnej. Limit odpowiedzialności: 500.000  zł na jedno zdarzenie i na 

wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

 

12. Klauzula zniesienia regresu.  

Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia z roszczeń regresowych w stosunku do pracowników 

Ubezpieczonego odpowiedzialnych za szkodę chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

 

13. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą. 

W przypadku bezpośredniego zagrożenia mienia objętego ubezpieczeniem, Ubezpieczyciel 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą, bez względu na to 

czy szkoda w ubezpieczonym mieniu faktycznie powstała, czy nie. Limit odpowiedzialności:  

2.000.000  zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

ponad deklarowane sumy ubezpieczenia. 

 

14. Klauzula kosztów rzeczoznawców. 

W przypadku powstania szkody objętej zakresem ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje 

się pokryć koszty i honoraria rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego za zgodą 

Ubezpieczyciela  w celu ustalenia okoliczności przyczyn zdarzenia, z którego wynikła szkoda. 

Limit odpowiedzialności wynosi: 500.000 zł, na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia- ponad deklarowane sumy ubezpieczenia. 

 

15. Klauzula kalkulacji odszkodowania  w tym nieodtwarzanie mienia. 

Bez względu na to, czy Ubezpieczający przystąpi do naprawy lub odtworzenia mienia 

dotkniętego szkodą, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w pełnej wartości odtworzenia 

mienia lub jego naprawy zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do ubezpieczenia bez 

względu na jego stopień zużycia lub amortyzację księgową i bez potrącania zużycia 

technicznego. 

 

16. Klauzula konieczności poniesienia zwiększonych wydatków w związku z nakazem 

administracyjnym. 
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Jeśli po wystąpieniu szkody okaże się, iż w wyniku decyzji administracyjnej lub w związku  

z obowiązującym przepisem prawa Ubezpieczony będzie musiał ponieść zwiększone wydatki 

na odtworzenie mienia lub w jakikolwiek inny sposób nakłady na odtworzenie będą 

zwiększone w stosunku do faktycznego rozmiaru szkody, to Ubezpieczyciel pokryje również 

takie koszty 

i wydatki, które wynikają z konieczności dostosowania się do przepisów lub decyzji 

administracyjnych. Limit odpowiedzialności: 10.000.000 zł ponad deklarowane sumy 

ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

17. Klauzula ubezpieczenia systemu gaszenia ppoż.  

Ubezpieczeniem objęto poszczególne komponenty systemu sygnalizacji i  gaszenia instalacji 

ppoż. oraz szkody w postaci kosztów związanych z przywróceniem sprawności 

systemu  sygnalizacji i  gaszenia instalacji ppoż. Ochroną objęte są też  koszty związane z 

utratą środka gaśniczego w następstwie ubezpieczonej szkody, samoczynnego uruchomienia 

systemu, uruchomienie przypadkowe systemu przez pracownika Ubezpieczającego lub 

wadliwego zadziałania sytemu. Ochroną objęte są również  koszty związane z utratą środka 

gaśniczego spowodowaną uruchomieniem systemu w trakcie prac serwisowych pod 

warunkiem, że zlecenia prac serwisowych dokonano autoryzowanej firmie posiadającej 

doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac. 

 

18. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia.  

Ustala się dodatkowo prewencyjną sumę ubezpieczenia w wysokości: 10.000.000 zł w okresie 

ubezpieczenia, która w razie powstania szkody służy uzupełnieniu sum ubezpieczenia tych 

pozycji mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie. Suma prewencyjna może mieć 

zastosowanie do każdego rodzaju ubezpieczonego mienia, bez względu na sposób określenia 

jego wartości. 

 

19. Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie.  

Ubezpieczenie obejmuje ochroną mienie należące do Ubezpieczającego również w trakcie 

jego transportu i przemieszczania na terenie RP oraz w trakcie czynności załadunkowych 

i wyładunkowych. Na czas transportu i czynności ładunkowych ochrona ubezpieczeniowa jest 

rozszerzona o ryzyko utraty lub zniszczenia mienia w wyniku następujących zdarzeń 

losowych: upadek, wypadek środka transportu, rabunek, kradzież mienia wraz ze środkiem 

transportu, kradzież z włamaniem. Limit odpowiedzialności wynosi 500.000 zł na jedno 

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

20. Klauzula terminu oględzin.  

Ubezpieczyciel nie może się powoływać na dokonanie zmian w stanie faktycznym 

spowodowanym zdarzeniem szkodowym, jeśli po otrzymaniu zawiadomienia o powstaniu 

szkody nie dokona w ciągu trzech dni roboczych oględzin miejsca szkody lub uszkodzonego 

albo zniszczonego mienia. 

 

21. Klauzula ubezpieczenia kosztów stałych. 

Ubezpieczenie obejmuje następstwa wypadków ubezpieczeniowych podlegających ochronie 

ubezpieczeniowej w ramach Zakresu nr 1, polegające na konieczności ponoszenia przez 

Ubezpieczającego kosztów stałych. Do kosztów stałych zalicza się ponoszone przez 
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Ubezpieczającego  na bieżące funkcjonowanie koszty, których wysokość nie ulega redukcji w 

szczególności wynagrodzenia pracowników,  podatki od nieruchomości, czynsze, niezależne 

od wielkości zużycia opłaty za media, składki ubezpieczeniowe, raty leasingowe, raty 

kredytowe. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres odszkodowawczy, który rozpoczną się z dniu 

wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu i trwa tak długo, jak długo szkoda wywiera 

ujemne skutki na prowadzonej przez Ubezpieczonego działalności, nie dłużej jednak niż 12 

miesięcy. 

Okres wyczekiwania, po którym rozpoczyna  się odpowiedzialność Ubezpieczyciela wynosi 

14 dni i jest liczony od wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu. W okresie 

wyczekiwania odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie występuje. 

 

Limit odpowiedzialności: 7.500.000 zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia 

Wyłączenie szczególne: 

Z odpowiedzialności  Ubezpieczyciela pozostają wyłączone straty: 

1) powiększone w trakcie trwania okresu odszkodowawczego wskutek: 

a) decyzji właściwych władz lub organów, która uniemożliwia lub opóźnia odbudowę 

zniszczonego lub uszkodzonego mienia,  

b) braku środków finansowych niezbędnych do tymczasowej odbudowy lub zastąpienia 

zniszczonego lub uszkodzonego mienia, 

c) nieuzasadnionej zwłoki w podjęciu działalności gospodarczej, 

d) innowacji i ulepszeń wprowadzonych w trakcie odbudowy, odtworzenia lub naprawy 

zniszczonego mienia  

2) będące wynikiem: 

a)   niemożności ściągnięcia należności, 

b)    kar pieniężnych, grzywien lub odszkodowań do zapłaty których Ubezpieczony 

będzie zobowiązany w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wskutek zaistniałej szkody, z zastrzeżeniem klauzuli kosztów dodatkowych (kary 

umowne) o ile klauzula zostanie włączona do zakresu ochrony ubezpieczeniowej 

3) Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest wyłączona, jeżeli:  

a) Ubezpieczający podejmuje decyzję o nieodtwarzaniu utraconego mienia i zaniechaniu 

podjęcia przerwanej lub zakłóconej działalności gospodarczej, 

b) szkoda powstała w mieniu nie objętym ubezpieczeniem mienia w ramach Zakresu 1,  

c) szkoda w ubezpieczonym mieniu nie jest objęta zakresem ubezpieczenia mienia od 

zdarzeń losowych w ramach Zakresu nr 1. 

 

22. Klauzula obowiązku monitorowania płatności składki. 

Uzgadnia się, że nieopłacenie składki (lub którejkolwiek raty składki) w pierwszym 

uzgodnionym terminie, nie powoduje rozwiązania umowy i/lub braku odpowiedzialności 

Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel wyznaczy kolejny termin płatności składki, nie krótszy niż 14 

dni, powiadamiając jednocześnie Ubezpieczonego o tym fakcie. 

 

23. Klauzula szkód powstałych podczas montażu i demontażu wyposażenia. 

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczenia szkody powstałe podczas montażu i 

demontażu wyposażenia. 
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24. Klauzula cesji. 

Ubezpieczyciel wyraża zgodę, aby wszelkie prawa z niniejszej umowy ubezpieczenia 

przysługujące Ubezpieczającemu mogły zostać przelane na osoby trzecie. Ubezpieczyciel 

zobowiązuje się potwierdzić otrzymanie zawiadomienia o dokonaniu takich przelewów po 

otrzymaniu stosownego pisma od Ubezpieczającego. Umowa ubezpieczenia nie wygasa 

automatycznie w wyniku przejścia własności ubezpieczonego mienia na bank lub 

Ubezpieczyciela (zakład ubezpieczeń) lub osoby trzecie w skutek przewłaszczenia mienia na 

zabezpieczenie wierzytelności wzglądem Ubezpieczającego. 

 

25. Klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń. 

Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do ubezpieczonych zainstalowanych maszyn i urządzeń 

(w tym wind), rozszerza się o szkody powstałe w skutek awarii i uszkodzeń. Za awarie i 

uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub 

uniemożliwia jego dalsza eksploatacje, oraz zmniejsza sprawność maszyny, urządzenia lub 

aparatu ograniczając jego zdolność do działania. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 

- za które na mocy prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca 

lub zewnętrzny warsztat naprawczy, o ile ponosi odpowiedzialność. 

Jeśli producent, sprzedawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy negują swój obowiązek 

naprawienia szkody , to Ubezpieczyciel  wypłaci odszkodowanie w ramach niniejszej umowy 

zachowując prawa regresu do wymienionych osób odpowiedzialnych za szkodę do wysokości 

wypłaconego odszkodowania 

- powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degeneracji właściwości 

użytkowych maszyn i urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji lub starzenia się izolacji. 

- szkody powstałe wskutek zaniechania obowiązkowych okresowych przeglądów 

konserwacyjnych i remontów 

- spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy 

ubezpieczenia, o których Zamawiający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności 

mógł się dowiedzieć. 

 

Zakresem ubezpieczenia  nie są objęte: 

- części podlegające wymianie, takie jak bezpieczniki, żarówki, pasy transmisyjne, filtry, a 

także materiały robocze jak np. smary i paliwa oraz inne części, które w wyniku użytkowania 

lub ich właściwości ulegają przyśpieszonemu zużyciu; 

 

Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na 

podstawie klauzuli wynosi: 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

 

 

VIII. Franszyza redukcyjna 

 

Dla każdej szkody powstałej w wyniku: 

1. huraganu, powodzi, zapadania i osuwania się ziemi, trzęsienia ziemi: 5% wysokości szkody, 

nie więcej niż 500.000 zł, 
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2. strajków, zamieszek i niepokojów społecznych, aktów terroryzmu: 10 % wysokości szkody 

nie mniej niż 20.000 zł, 

3. kradzieży: 2.500 zł, 

4. dewastacji/wandalizmu: 15.000 zł, 

5. graffiti: 2.000 zł, 

6. pozostałych szkód: 5.000 zł, 

7. dla szkód powstałych w gotówce, szybach i innych przedmiotach  szklanych   ma 

zastosowanie jedynie franszyza integralna: 200 zł. Franszyzy redukcyjnej nie stosuje się. 

 

Okres oczekiwania dla klauzuli ubezpieczenia kosztów stałych: 14 dni. 

 

 

Zakres nr 2 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk 

 

Ubezpieczający: 

Agencja Rozwoju Miasta S.A. 

ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków 

 

 

Ubezpieczony: 

Agencja Rozwoju Miasta S.A. 

ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków 

 

I. Przedmiot ubezpieczenia 

 

Ubezpieczenie obejmuje szeroko rozumiany sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, stanowiący 

jego własność lub  będący w posiadaniu i użytkowaniu Ubezpieczającego oraz  za który  ponosi on 

odpowiedzialność na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnego stosunku 

prawnego. 

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest nieujęty w Zakresie nr 1: 

 

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny wraz z oprogramowaniem, 

2. Zestawy monitoringu wizyjnego zainstalowane na terenie, za który Ubezpieczający jest 

odpowiedzialny (hala i na zewnątrz hali), 

3. Tablice wyników, 

4. Zewnętrzny ekran LED, 

5. Sprzęt elektroniczny przenośny, w tym telefony komórkowe, smartfony, tablety itp., 

6. Zewnętrzne nośniki danych w tym dane i oprogramowanie, 

7. Sprzęt nagłaśniający, audiowizualny oraz inny sprzęt wykorzystywany przy organizacji 

imprez. 

8. Zwiększone koszty działalności związane z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną, w tym 

koszty odtworzenia danych i oprogramowania. 
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II.  Zakres ubezpieczenia  

 

Opisany poniżej  zakres ubezpieczenia  i definicje  zastępują wszelkie zapisy występujące  w tym 

zakresie w  ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. Postanowienia 

stosowane w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia  mogą mieć zastosowanie w 

umowie ubezpieczenia, o ile warunki te nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ. Wszelkie 

wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

 

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

ubezpieczenia, powodujące konieczność jego naprawy lub wymiany powstałe wskutek zaistnienia 

nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia. 

 

Ubezpieczenie obejmuje wszelkie zdarzenia  z wyjątkiem tych,  które zostały wyłączone zgodnie z 

zapisami SIWZ. W szczególności zakres ubezpieczenia musi obejmować: 

 

1. Działanie ognia (w tym dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu i przypaleniu, a także 

powstałe w następstwie wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego i pośredniego 

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

powietrznego, 

2. Deszcz nawalny (za deszcz nawalny rozumie się opad deszczu o współczynniku wydajności  

co najmniej 3, który jest ustalony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), 

 w przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, bierze się pod uwagę stan 

faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczący o działaniu deszczu 

nawalnego),  

3. Powódź, ochrona nie może być uzależniona od położenia mienia (na obszarach 

bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy Prawo Wodne), jak również ze 

względu  

na historyczne występowanie powodzi w miejscu ubezpieczenia mienia (liczbę szkód 

powodziowych na danym terenie),   

4. Zalania przez wydostanie się wody, innych cieczy lub pary z urządzeń wodno  

– kanalizacyjnych, gaśniczych lub technologicznych, zalanie przez nieumyślne pozostawienie 

otwartych kurków sieci wodociągowej,  nieumyślnego działania przez osoby trzecie,  

cofnięcia się ścieków,  pękania rur,  

5. Zalania mienia  na skutek podniesienia się poziomu wód gruntowych a także wybicia wody z 

systemów kanalizacyjnych w wyniku obfitych opadów atmosferycznych,  

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

dachu wskutek zamarzania śniegu i/lub lodu, uszkodzenia wynikające z działania ciężaru 

śniegu i/lub lodu),  
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7. Działanie innych żywiołów (huragan, grad, lawina, trzęsienie ziemi, itp.),  

8. Działanie człowieka tj: 

a) niewłaściwą obsługę sprzętu elektronicznego, tj. nieostrożność, zaniedbanie, 

niewłaściwe użytkowanie, nieumyślne uszkodzenie, brak kwalifikacji, błąd operatora, 

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

9. Wady produkcyjne i przyczyny technologiczne, tj. błędy konstrukcyjne, wadliwy materiał, 

zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie lub natężenie w sieci instalacji elektrycznej, zanik 

prądu, szkody przepięciowe i pochodne powstałe w związku z uderzeniem pioruna (bez 

względu na fakt, czy ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia 

zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i/lub działaniem zjawisk 

pochodnych), 

10. Szkody powstałe podczas transportu sprzętu, 

11. Szkody wyrządzone przez zwierzęta, 

12. Szkody spowodowane przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny,  

13. Kradzieży z włamaniem, rabunku, 

14. Szkody powstałe w wyniku dewastacji/ wandalizm (rozmyślne uszkodzenie lub zniszczenie 

mienia przez osobę lub osoby trzecie), 

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

napisów lub innych treści  lub znaków, porysowanie,  

16. Kradzieży, w tym odinstalowania mienia, również tego, które ze względu na swój charakter 

znajduje się na zewnątrz budynków lub budowli, 

17. W odniesieniu do sprzętu przenośnego ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o 

szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym przez Ubezpieczonego poza 

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

szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem z pojazdu, pod warunkiem, że: 

a) pojazd ma twardy dach,  

b) w chwili kradzieży pojazd był prawidłowo zamknięty na klucz,  

c) sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku, lub schowany tak, by 

nie był widoczny z zewnątrz, 

d) został skradziony w godzinach 6:00-22:00, przy czym ograniczenie to nie ma 

zastosowania, jeżeli pojazd został zaparkowany na parkingu strzeżonym albo znajdował 

się w garażu zamkniętym, 

18. Szkody powstałe wskutek upadku, upuszczenia ubezpieczonego sprzętu, 

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

zastraszenia ludności lub dezorganizacji życia publicznego mające podłoże ekonomiczne, 

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

20. Strajków, zamieszek i niepokojów społecznych. 
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Ochrona ubezpieczeniowa obejmować będzie także: 

 

1. Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek akcji ratowniczej i innego rodzaju interwencji 

prowadzonych w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, w tym także działań 

przeprowadzonych przez upoważnione służby w sytuacji, gdy zdarzenie objęte ubezpieczeniem nie 

wystąpiło, ale niebezpieczeństwo jego powstania wydawało się realne, 

2. Szkody powstałe wskutek zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia spowodowanego 

wystąpieniem zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, 

3. Koszty akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia, 

4. Zakres określony w klauzulach opisanych w dziale VII. Postanowienia i klauzule wymagane. 

 

W razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciel zwróci 

Ubezpieczonemu, w granicach sumy ubezpieczenia, koszty wynikłe z zastosowania wszelkich 

dostępnych Ubezpieczonemu środków w celu zmniejszenia rozmiarów szkody w ubezpieczonym 

mieniu oraz w celu zapobieżenia szkodzie, jeśli środki te były celowe, chociażby okazały się 

bezskuteczne. Ubezpieczyciel zwróci także Ubezpieczonemu koszty oczyszczenia, odmulania lub 

osuszenia mienia. 

Zwrot powyższych  kosztów przysługuje nawet jeżeli ostatecznie nie wystąpiła szkoda w 

ubezpieczonym mieniu. 

 

III. Wyłączenia odpowiedzialności 

 

Do umowy ubezpieczenia zastosowanie będą miały standardowe wyłączenia lub ograniczenia zakresu 

ochrony określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy o ile nie stoją one  

w sprzeczności z zapisami SIWZ.   

 

IV. Miejsce ubezpieczenia 

 

1. Hala widowiskowo- sportowa TAURON Arena , Kraków , ul. Stanisława Lema 7. 

2. Miejsca , w których znajdują się tablice reklamowe, informacyjne, elementy małej architektury 

lub inne, będące mieniem należącym do Ubezpieczającego , a które ze względu na swoją 

specyfikę lub okoliczności znajduje spoza lokalami zamkniętymi. 

3. Sprzęt przenośny: Europa 

 

 

V. Wartość ubezpieczeniowa przedmiotu ubezpieczenia. 

 

Wartość ubezpieczeniowa przedmiotów  ubezpieczenia jest zadeklarowana jako: wartość księgowa 

brutto – ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań. 

 

VI. Sumy ubezpieczenia,  limity odpowiedzialności. 

 

Sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT. Wszelkie wypłaty odszkodowań dokonywane będą 

w  kwotach netto po potrąceniu kwoty podatku VAT. 

 

Sumy ubezpieczenia wynoszą: 
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1.  Sprzęt elektroniczny,  w tym: 41 825 660,26 zł 

1.1. Stacjonarny 1.325. 943,81 zł 

1.2. Przenośny (laptopy, tablety, 

telefony komórkowe, smartfony 

itp.) 151.088,49 zł 

1.3. Zewnętrzny ekran LED 
40 348 285,07 zł 

1.4. Wymienialne nośniki danych 

(optyczne nośniki danych, 

wymienialne twarde dyski itp.) 342,89 zł 

 

2. Wartości niematerialne i prawne (licencje,     

programy komputerowe itp.)  70.242,81 zł  

 

 

Dopuszcza się zaktualizowanie sum ubezpieczenia przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 

 

 

Limity odpowiedzialności: 

 

1. Zwiększone koszty działalności związane z wystąpieniem zdarzenia objętego ochroną 

(Klauzula - dział VII. ust.3) w limit odpowiedzialności: 500.000 zł na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia, 

 

2. Dla klauzul dodatkowych – o ile są zapisane w treści klauzuli  dziale VII.  Postanowienia                          

i klauzule wymagane. 

 

 

VII. Postanowienia i klauzule wymagane. 

 

1. Klauzula reprezentantów. 

Ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki zdarzeń wyrządzonych  umyślne lub wskutek 

rażącego niedbalstwa organu zarządzającego Ubezpieczającym lub osoby wchodzącej w skład 

organu zarządzającego Ubezpieczającym. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe  z 

winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa innych osób niż wymienione powyżej, w 

szczególności osób za które Ubezpieczający  ponosi odpowiedzialność. 

 

2. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów związanych z przywróceniem funkcjonowania 

sprzętu objętego ubezpieczeniem - praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni 

ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy.  

W ramach odszkodowania Ubezpieczyciel pokryje poniesione  przez Ubezpieczającego 

dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, godzinach nocnych, w dni wolne od 

pracy, koszty ekspresowego transportu (w tym również frachtu lotniczego) sprzętu/części 

zamiennych oraz kosztów przejazdów techników i ekspertów (dotyczy kosztów na terenie RP). 
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Limit odpowiedzialności ponad zadeklarowane sumy ubezpieczenia wynosi 10% wartości 

przedmiotu dotkniętego szkodą, maksymalnie 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia  

w rocznym okresie ubezpieczenia. 

 

3. Klauzula ubezpieczenia dodatkowych kosztów powstałych w wyniku przerw w działalności  

Zakres ubezpieczenia rozszerza się o dodatkowe koszty ponoszone w celu uniknięcia lub 

zmniejszenia przerw lub zakłóceń w prowadzonej działalności, powstałych wskutek szkody  

w przedmiocie ubezpieczenia.  

W szczególności do tych kosztów zalicza się koszty użytkowania sprzętu zastępczego lub 

systemów zewnętrznych (w tym koszty leasingu lub najmu sprzętu zastępczego), zastosowania 

alternatywnych procedur pracy lub procesów  technologicznych, koszty prowizorycznej 

naprawy, koszty jednorazowego przeprogramowania i  adaptacji sprzętu, zresetowania  

i ponownego załadowania systemów operacyjnych, koszty zatrudnienia dodatkowego 

personelu (tj. wykorzystania obcej siły roboczej w zakresie przetwarzania danych), transportu  

do i z pomieszczeń zastępczych. 

 

4. Klauzula szkód powstałych od momentu zakupu do momentu włączenia do eksploatacji. 

Zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub jego 

częściach powstałe od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji, pod 

warunkiem, że sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane w oryginalnych 

opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych a termin magazynowania nie 

przekracza 6 miesięcy od daty dostawy. 

 

5. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia. 

Wyłącza się zasadę stosowania proporcji przy wypłacie odszkodowania jeżeli 

niedoubezpieczenie  danej kategorii mienia dotkniętego szkodą nie przekracza 20%. 

 

6. Klauzula automatycznego wzrostu wartości mienia.  

Ubezpieczyciel obejmuje automatycznym pokryciem ubezpieczeniowym bez konieczności 

wcześniejszej deklaracji, każdy wzrost wartości mienia będący rezultatem: 

- zakupu, wymiany, remontu, ulepszeń maszyn , urządzeń lub wyposażenia,  

Maksymalna wartość wydatków inwestycyjnych podlegających ochronie ubezpieczeniowej 

nie może przekraczać limitu 10.000.000,zł w rocznym okresie ubezpieczenia. 

Ubezpieczający obowiązany jest do zgłoszenia Ubezpieczycielowi wykazu mienia objętego 

automatyczną ochroną ubezpieczeniową po upływie 30 dni od zakończenia każdego 

półrocznego okresu ubezpieczenia. Składka naliczona pro rata za każdy dzień trwania ochrony 

liczonej od momentu przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego 

mienia. 

 

7. Klauzula automatycznego odnowienia sumy ubezpieczenia po szkodzie.  

Znosi się konsumpcję sumy ubezpieczenia, co oznacza, że  wypłata odszkodowania nie 

powoduje pomniejszenia sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconych odszkodowań. 

 

8. Klauzula przeoczenia okoliczności powodującej zwiększenie prawdopodobieństwa powstania 

szkody. 
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W przypadku przeoczenia istotnych informacji przez Ubezpieczającego i niedostarczenia ich 

w terminie do Ubezpieczyciela - ochrona ubezpieczeniowa istnieje o ile przeoczenie nie było 

skutkiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa organu zarządzającego Ubezpieczającym 

lub osoby wchodzącej w skład organu zarządzającego Ubezpieczającym, pod warunkiem 

uzupełnienia brakującej  informacji po stwierdzeniu przeoczenia. 

 

9. Klauzula wyrównania kwot. 

Jeżeli, w razie wystąpienia szkody, zostanie stwierdzone, że sumy ubezpieczenia 

poszczególnych ubezpieczonych pozycji przekraczają odpowiadające im wartości 

ubezpieczenia, to powstałe nadwyżki zostaną podzielone na te pozycje, co do których 

zachodzi niedoubezpieczenie lub dla których zapisana w polisie suma ubezpieczenia jest 

niewystarczająca z powodu powstałych kosztów związanych z uniknięciem lub ograniczeniem 

szkody. 

 

10. Klauzula drobnych prac budowlano – montażowych. 

Ochroną ubezpieczeniową objęte są: 

a) Szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia i istniejącym w dniu rozpoczęcia 

robót budowlanych lub prac montażowych, które to mienie zostało zniszczone lub uszkodzone 

bezpośrednio w wyniku prowadzenia robót budowlanych lub prac montażowych, pozostają 

ubezpieczone do pełnych wartości jeśli zdarzenie powodujące szkodę nie jest wyraźnie 

wyłączone z zakresu ubezpieczenia. 

b) Drobne prace budowlano – montażowe rozumie się wyłącznie takie prace wykonywane w 

ramach kontraktów, których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej 

budynku lub konstrukcji dachu. 

 

11. Klauzula akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, przeciwkradzieżowych, 

przeciwpowodziowych.  

Ubezpieczyciel uznaje za wystarczające zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw 

kradzieżowe, przeciwpowodziowe stosowane przez Ubezpieczonych opisane w Załączniku nr 

2  do SIWZ,  pod warunkiem, iż były one sprawne i nie zostały zablokowane przez 

Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w momencie powstania szkody. 

 

12. Klauzula zniesienia regresu.  

Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia z roszczeń regresowych w stosunku do pracowników 

Ubezpieczonego odpowiedzialnych za szkodę chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 

 

13. Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą. 

W przypadku bezpośredniego zagrożenia mienia objętego ubezpieczeniem, Ubezpieczyciel 

zobowiązuje się do pokrycia kosztów zabezpieczenia mienia przed szkodą, bez względu na to 

czy szkoda w ubezpieczonym mieniu faktycznie powstała, czy nie. Limit odpowiedzialności: 

2.000.000  zł na jedno zdarzenie i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia 

ponad deklarowane sumy ubezpieczenia. 

 

14. Klauzula kosztów rzeczoznawców. 

W przypadku powstania szkody objętej zakresem ubezpieczenia Ubezpieczyciel zobowiązuje 

się pokryć koszty i honoraria rzeczoznawców powołanych przez Ubezpieczonego za zgodą 
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Ubezpieczyciela  w celu ustalenia okoliczności przyczyn zdarzenia, z którego wynikła szkoda. 

Limit odpowiedzialności wynosi: 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym 

okresie ubezpieczenia ponad deklarowane sumy ubezpieczenia. 

 

15. Klauzula kalkulacji odszkodowania  w tym nieodtwarzania mienia. 

Bez względu na to, czy Ubezpieczający przystąpi do naprawy lub odtworzenia mienia 

dotkniętego szkodą, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w pełnej wartości odtworzenia 

mienia lub jego naprawy zgodnie ze sposobem deklaracji mienia do ubezpieczenia bez 

względu na jego stopień zużycia lub amortyzację księgową i bez potrącania zużycia 

technicznego. 

 

 

VIII. Franszyza redukcyjna 

 

1. Sprzęt elektroniczny stacjonarny, przenośny o wartości jednostkowej poniżej 100.000 zł 

franszyza redukcyjna wynosi: 500 zł, 

2. Sprzęt elektroniczny przenośny podczas transportu, franszyza redukcyjna wynosi  20% 

wartości szkody min. 750 zł, 

3. Sprzęt elektroniczny o wartości jednostkowej powyżej100.000 zł, franszyza redukcyjna 

wynosi: 2.500 zł, 

4. Zewnętrzne nośniki danych w tym dane i oprogramowanie 5% wartości szkody min. 500zł, 

5. Tablety, smartfony, telefony komórkowe, ma zastosowanie jedynie franszyza integralna: 

200zł Franszyzy redukcyjnej nie stosuje się, 

6. W odniesieniu do zwiększonych kosztów działalności związane z wystąpieniem zdarzenia 

objętego ochroną (Klauzula - dział VII. ust.3): 5.000 zł, 

 

 

Zadanie nr 2-  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
 

Ubezpieczający: 

Agencja Rozwoju Miasta SA 

ul. Stanisława Lema 7, 31-571 Kraków 

 

Opisany poniżej  zakres ubezpieczenia  i definicje  zastępują wszelkie zapisy występujące  w tym 

zakresie w  ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy. Postanowienia 

stosowane w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia  mogą mieć zastosowanie w 

umowie ubezpieczenia, o ile warunki te nie stoją w sprzeczności z zapisami SIWZ. Wszelkie 

wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego. 

 
 

I. Definicje 

1. Czysta szkoda majątkowa – szkoda nie będąca Szkodą osobową ani Szkodą Rzeczową. 

2. Szkoda osobowa – śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia wraz z wszelkimi 

uszczerbkiem poniesionym przez kogokolwiek w ich następstwie. 
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3. Szkoda rzeczowa – fizyczne uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy wraz z wszelkimi 

uszczerbkami poniesionymi w ich następstwie przez poszkodowanego.  

4. Szkoda : Szkoda rzeczowa, Szkoda osobowa lub Czysta szkoda majątkowa. 

5. Ubezpieczony Agencja Rozwoju Miasta S.A., ul. Stanisława Lema 7, 31 - 571 Kraków. 

6. Pracownik – osoba fizyczna zatrudniona przez Ubezpieczonego na podstawie umowy o 

pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie 

umowy zlecenia lub umowy podobnej do zlecenia, w szczególności umowy o świadczenie 

usług, kontraktu menadżerskiego, porozumienia o wolontariat, umowy o staż.  

7. Osoba trzecia – każda osoba nie będąca Ubezpieczonym. 

8. Najemca – osoba fizyczna, prawna oraz inna jednostka organizacyjna, która najmuje całość 

lub część obiektu TAURON Areny Kraków. 

9. Impreza – oznacza każde zorganizowane wydarzenie kulturalne, rozrywkowe, widowiskowe, 

sportowe a także targi, kongresy oraz inne wydarzenia skierowane do zindywidualizowanych 

lub niezindywidualizowanych uczestników korzystających z Obiektu, zarówno o charakterze 

masowym w rozumieniu Ustawy z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych 

(Dz.U. 2013.611 j.t ), jak i nie mające takiego charakteru.                               

10. Organizator – osoba fizyczna, prawna oraz inna jednostka organizacyjna, która organizuje  

w TAURON Arenie Kraków imprezę o charakterze komercyjnym lub niekomercyjnym i 

odpowiada za organizację oraz nadzór nad przebiegiem i bezpieczeństwem Imprezy. 

11. TAURON Arena Kraków/Obiekt – oznacza Halę Widowiskowo- Sportową w Krakowie 

przy ul. Lema 7 w Krakowie.     

12. Wypadek ubezpieczeniowy - powstanie  w okresie ubezpieczenia objętej ubezpieczeniem 

Szkody rzeczowej  lub Szkody osobowej.  

W razie wątpliwości uważa się, że Szkoda osobowa powstała w chwili, gdy poszkodowany 

po raz pierwszy skontaktował się z lekarzem w związku z objawami, które były przyczyną 

roszczenia wobec Ubezpieczonego, także wtedy, gdy związek przyczynowy został 

stwierdzony później. 

W przypadku Czystej szkody majątkowej Wypadkiem ubezpieczeniowym jest zdarzenie 

bezpośrednio powodujące powstanie szkody. 

13. Szkoda seryjna– traktowane łącznie jako jedna Szkoda, wszystkie szkody wynikłe z tej 

samej przyczyny niezależnie od liczby poszkodowanych. Ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność za szkodę seryjną, jeżeli pierwsza Szkoda traktowana jako szkoda 

seryjna, miała miejsce w okresie ubezpieczenia. 

W wypadku szkody seryjnej odliczana będzie tylko jedna franszyza redukcyjna niezależnie 

od ilości poszkodowanych, powyższą sytuację traktuje się jak jednokrotne odszkodowanie dla 

jednego poszkodowanego. 

 

14. Ubezpieczona działalność, przedmiot działalności  Ubezpieczonego obejmuje  

w szczególności:  

1) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 

              (PKD 68.20.Z), 

2) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania  

               (PKD 70.22.Z), 

3) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne  

               (PKD 71.12.Z), 
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4) Reklama (PKD 73.1), 

5) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 

6) Działalność związana ze sportem (PKD 93.1), 

7) Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z), 

8) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD 93.13.Z), 

9) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z), 

10) Działalność obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z). 

 

II. Zakres ubezpieczenia 

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego 

jeżeli w związku z posiadaniem mienia (w tym odpowiedzialność zarządcy nieruchomości własnej 

oraz odpowiedzialność wynajmującego) lub prowadzeniem Ubezpieczonej działalności 

Ubezpieczony jest zobowiązany do naprawienia Szkody poniesionej przez Osobę trzecią. 

2. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego, o której mowa w ust. 1 obejmuje zarówno 

odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (tzw. odpowiedzialność cywilna deliktowa) 

jak i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (tzw. 

odpowiedzialność cywilna kontraktowa), włączając w to przypadki zbiegu roszczeń z tytułu 

odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. 

3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także: 

1) Odpowiedzialność Ubezpieczonego za Szkody wyrządzone przez Najemcę powstałe w 

związku z wykonywaniem umowy najmu. 

2) Odpowiedzialność Ubezpieczonego za Szkody wyrządzone przez Najemcę lub 

Organizatora powstałe w związku z Imprezą. 

3) Odpowiedzialność Ubezpieczonego w związku z organizacją  Imprezy, w tym także za 

Szkody: 

- wyrządzone wykonawcom, zawodnikom, i sędziom, wolontariuszom, służbom 

porządkowym i innym osobom nie będącym uczestnikami Imprezy  

- spowodowane przez w/w  z zachowaniem prawa regresu do wykonawców, 

zawodników i sędziów biorących udział w Imprezie,  

- spowodowane działaniem fajerwerków, petard,  sztucznych ogni lub innych 

materiałów pirotechnicznych. 

   W odniesieniu do Szkód mieszczących się w zakresie ubezpieczenia zawartego  zgodnie 

 z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010 w sprawie obowiązkowego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatorów imprez masowych (Dz. U. nr 

54, poz. 323) ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na zasadach nadwyżki ponad 

ubezpieczenie obowiązkowe. 

4) Odpowiedzialność za produkt i wykonaną usługę. 

5) Szkody wyrządzone przez samobieżne maszyny budowlane, dźwigi i inne pojazdy 

mechaniczne nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia. 

6) Szkody wyrządzone przez dostarczoną lub wyprodukowaną energię oraz Szkody 

wynikające z niedostarczenia energii elektrycznej w jakiejkolwiek postaci.  

7) Odpowiedzialność  Ubezpieczonego za Szkody spowodowane przez podwykonawców, 

w tym między innymi: usługi konserwacyjne, zarządzanie nieruchomością, organizacja 
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imprez masowych oraz ich obsługa techniczna, sprzątanie, ochrona, realizacja inwestycji, 

gastronomia. 

8) Odpowiedzialność za nagłe i nieprzewidziane szkody w środowisku, 

rozumianą jako odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody powstałe w związku z 

przedostaniem się jakichkolwiek substancji chemicznych do wody, powietrza lub gruntu. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje  również odpowiedzialność Ubezpieczonego za 

koszty neutralizacji lub usunięcia substancji chemicznej z gleby lub wody, w tym wody 

gruntowej poniesione przez Osoby trzecie w wyniku tej emisji. 

Ochrona ubezpieczeniowa istnieje pod warunkiem, że rozpoczęcie procesu 

przedostawania się substancji  nastąpiło w okresie ubezpieczenia i spowodowane zostało  

przez nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczonego (lub osób, za które 

ponosi on odpowiedzialność) zdarzenie, które odbiega od prawidłowej wolnej od 

zakłóceń pracy zakładu. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych w związku z transportem 

wykonywanym przez Ubezpieczonego lub osobę, za którą Ubezpieczony ponosi 

odpowiedzialność poza terenem przedsiębiorstwa Ubezpieczonego. 

9) Szkody osobowe  wywołane wibracjami, drganiami, oddziaływaniem hałasu, światła. 

10) Szkody rzeczowe w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub dozorem. 

rozumiane jako odpowiedzialność Ubezpieczonego za Szkody rzeczowe powstałe  

w rzeczach należących do Osób trzecich, na których lub przy pomocy których 

Ubezpieczony  lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, wykonują czynności  

w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,  które zostały oddane 

Ubezpieczonemu lub osobom, za które ponosi odpowiedzialność w pieczę lub w dozór. 

11) Odpowiedzialność z tytułu odbywania przez Pracowników podróży służbowych.  

rozumianą jako odpowiedzialność Pracowników w związku z odbywaniem podróży 

służbowych, w tym udziałem w targach, wystawach, pokazach, konferencjach itp. 

Ochrona obejmuje ponadto odpowiedzialność za Szkody rzeczowe w pomieszczeniach i 

ich wyposażeniu, najmowanych w bezpośrednim związku z odbywaniem konkretnej 

podróży służbowej zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. 

12) Odpowiedzialność Ubezpieczonego jako  najemcy rzeczy ruchomych 

rozumianą jako  odpowiedzialność Ubezpieczonego za Szkody Rzeczowe w rzeczach 

ruchomych, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy 

lub umowy o podobnym charakterze. 

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych w dziale  III. Wyłączenia odpowiedzialności   

    Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń: 

a) z tytułu szkód spowodowanych korzystaniem z rzeczy osób trzecich w 

sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,  

b) za szkody w pojazdach mechanicznych, 

c) z tytułu szkód w rzeczach wziętych w leasing zwrotny, 

d) z tytułu szkód wynikających z utraty rzeczy nie wynikających z jej 

uszkodzenia lub zniszczenia. 

 

13) Odpowiedzialność cywilna pracodawcy 

rozumianą jako odpowiedzialności Ubezpieczonego za Szkody osobowe lub Szkody 

rzeczowe powstałe w wyniku zdarzenia mającego cechy wypadku przy pracy, jakiemu 

ulegli Pracownicy Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa  obejmuje również 

Czyste Szkody Majątkowe, jakie doznali Pracownicy Ubezpieczonego, zaistniałe na 

skutek naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych 
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W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych w dziale  III. Wyłączenia odpowiedzialności   

ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń z tytułu chorób zawodowych 

14) Czyste szkody majątkowe 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność Ubezpieczonego za Czyste 

szkody majątkowe,  w tym powstałe w związku z: 

- ograniczeniem dostępu do miejsc prowadzonej działalności lub brakiem możliwości 

przeprowadzenia Imprezy, 

- wyłączeniem i ograniczeniem w dostawie energii elektrycznej, 

- ewakuacją ludności i mienia, w tym również na skutek zagrożenia dla życia lub zdrowia 

ludzkiego lub wskutek prowadzonej akcji ratunkowej w okolicznościach takiego 

zagrożenia. 

 

W uzupełnieniu wyłączeń przewidzianych w dziale  III. Wyłączenia odpowiedzialności   

ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń: 

a) z tytułu szkód spowodowanych przez Produkty wyprodukowane lub dostarczone 

przez Ubezpieczonego (lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność), 

b) z tytułu Szkód powstałych w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla 

powiązanych kapitałowo przedsiębiorstw, jak również w związku ze 

sprawowaniem nadzoru nad takimi przedsiębiorstwami, 

c) z tytułu Szkód spowodowanych działalnością związaną z transakcjami 

pieniężnymi, kredytowymi, ubezpieczeniowymi, nieruchomościami, leasingiem 

lub podobnymi transakcjami, z tytułu wszelkiego rodzaju płatności, prowadzenia 

kasy, nadużycia zaufania i sprzeniewierzenia, 

d) związanych z reklamą,  

e) związanych ze stosunkiem pracy; za wyjątkiem Czystych Szkód Majątkowych, 

jakich doznali Pracownicy Ubezpieczonego, zaistniałe na skutek naruszenia 

przepisów o ochronie danych osobowych, 

f) z tytułu Szkód spowodowanych utratą danych niezależnie od rodzaju nośnika 

danych, 

g) z tytułu Szkód powstałych w związku z udzielaniem licencji, 

h) z tytułu Szkód spowodowanych w związku ze sprawowaniem funkcji członka 

władz spółki kapitałowej, 

i) z tytułu szkód, które regulowane są przepisami Dyrektywy 2004/35/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w 

odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku 

naturalnemu i przepisami stanowiącymi transpozycję tej Dyrektywy, 

j) spowodowanych niewypłacalnością lub bankructwem Ubezpieczonego. 

 

III. Wyłączenia odpowiedzialności   

 

Do umowy ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie standardowe wyłączenia lub ograniczenia 

zakresu ochrony określone w Ogólnych lub Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia 

Wykonawcy, o ile są wymienione w SIWZ, nie stoją one w sprzeczności z zapisami SIWZ.  

Inne wyłączenia odpowiedzialności nie są dopuszczane. 
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Ochrona ubezpieczeniowa nie istnieje w odniesieniu do roszczeń:  

1. z tytułu szkód wyrządzonych umyślnie przez reprezentantów Ubezpieczonego, 

za reprezentantów Ubezpieczonego uważa się organ zarządzający Ubezpieczonym lub osoby 

wchodzącej w skład organu zarządzającego Ubezpieczonym.   

Świadomość świadczenia wadliwej usługi jest równoznaczna z winą umyślną. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Szkody wyrządzone umyślnie przez osoby nie będące 

reprezentantem Ubezpieczonego jak również rażącym niedbalstwem. 

Ubezpieczyciel rezygnuje z dochodzenia z roszczeń regresowych w stosunku do 

Pracowników Ubezpieczonego odpowiedzialnych za szkodę, chyba że sprawca wyrządził 

szkodę umyślnie. 

; 

2. o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz roszczeń o wykonanie zastępcze;  

jednakże ochrona ubezpieczeniowa obejmuje Szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania, 

3. z tytułu Szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez azbest lub sztuczne włókna 

mineralne, 

4. z tytułu Szkód wyrządzonych działaniem promieniowania jonizującego, laserowego lub 

maserowego, pola magnetycznego lub elektromagnetycznego,  

5. z tytułu Szkód powstałych wskutek powolnego oddziaływania temperatury, gazów, par, 

wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, grzybów, 

6. z tytułu Szkód w gotówce, papierach wartościowych, znakach akcyzy, a także metalach 

szlachetnych, kamieniach szlachetnych i półszlachetnych oraz wyrobach z nich wykonanych, 

dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych lub kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, 

7. z tytułu Szkód objętych zakresem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

z zastrzeżeniem zapisu działu II ust.3 pkt 2 i 3,  

8. z tytułu Szkód w rzeczach wytworzonych lub dostarczonych przez Ubezpieczonego (lub 

przez osoby trzecie działające w jego imieniu). Jednakże wyłączenie ma zastosowanie 

wyłącznie do szkody w tej rzeczy, której wadliwość spowodowała szkodę, 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także roszczeń z tytułu Szkód w nakładach 

materialnych powstałych w związku z wykonywaniem pracy lub usługi przez 

Ubezpieczonego (lub przez osoby trzecie działające w jego imieniu lub na jego rachunek). 

Jednakże wyłączenie ma zastosowanie wyłącznie do szkody w tych nakładach materialnych, 

które powstały w następstwie wadliwości pracy lub usługi powodującej szkodę. 

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również kosztów poszukiwania i usunięcia 

wymienionych szkód, jak również roszczeń związanych ze spadkiem obrotu i stratami 

stanowiącymi następstwo wymienionych szkód. 

9. z tytułu Szkód, dochodzonych w oparciu o przepisy prawa geologicznego i górniczego, 

10. z tytułu Szkód spowodowanych przez wojnę, zbrojną inwazję, stan wyjątkowy i inne 

działania wojenne, bez względu na to, czy zostały formalnie wypowiedziane, wojnę domową, 

niepokoje społeczne, rewolucję, powstanie lub zbrojne przejęcie władzy albo działania 

terrorystyczne. 

 

IV. Suma gwarancyjna 
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1. Suma gwarancyjna wynosi  20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia i stanowi górną 

granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela za wszystkie Szkody powstałe w rocznym 

okresie  trwania umowy ubezpieczenia. 

2. Ustala się następujące limitu odpowiedzialności Ubezpieczyciela w granicach sumy 

gwarancyjnej, na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 

a) 5.000.000,-  z tytułu - Odpowiedzialność za nagłe i nieprzewidziane szkody w 

środowisku (dział II ust.3 pkt. 8), 

b) 5.000.000,-  z tytułu - Szkody rzeczowe w rzeczach pod kontrolą, w pieczy lub 

dozorem(dział II ust.3 pkt.. 10), 

c) 2.000.000,-  z tytułu - odpowiedzialność z tytułu odbywania przez Pracowników 

podróży służbowych (dział II ust.3 pkt. 11), 

d) 4.000.000,-  z tytułu - Odpowiedzialność Ubezpieczonego jako  najemcy rzeczy 

ruchomych (dział II ust.3 pkt.12), 

e) 4.000.000,-  z tytułu - Odpowiedzialność cywilna pracodawcy (dział II ust.3 pkt. 13), 

f) 5.000.000,-  z tytułu - Czyste szkody majątkowe (dział II ust.3 pkt. 14) 

 

V. Franszyza redukcyjna 

1. 5.000 zł dla Szkody rzeczowej objęte ochroną w ramach Odpowiedzialności za nagłe i 

nieprzewidziane szkody w środowisku (dział II ust.3 pkt. 8). 

2. 2.000 zł dla pozostałych Szkód Rzeczowych. 

3. 15.000 zł  Czyste szkody majątkowe. 

 

VI. Zakres terytorialny 

Polska, a w odniesieniu do podróży służbowych Pracowników cały świat . 

 


